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Przyjęcie wycieczki chłopów polskich
w raca jących  z  ĘJkrainy

w Prezydium Rady Minis t rów
W ARSZAW A (PAP ) —  Podejmując w  dnia 13 bm. chłopów polskich, 

którzy zwiedzili USRR, premier Józef Cyrankiewicz powiedział m. in. 

co następuje:

„Wycieczka Wasza przyczyniła się 
Dardzo poważnie do zacieśnienia 
prawdziwych więzów przyjaźni z 
narodem ukraińskim —  z narodami 
Związku Radzieckiego, bowiem mo
gliście zobaczyć na własne oczy do
robek tych narodów.

Uwagi m u
„Sztandaru Ludu"

Następujący 
„Sztandaru Ludu**

korespondenci 
otrzymali pre

mia za nadesłane korespondncje 
y; okresie od I do 15 marca br.

Janezarek (TOR -k- Lublin) otrzy 
muje pierwszą premię w sunnie 
2.500 zł.

F. Kryński (Łuków) otrzymuje 
I drugą premię w sumie 1.500 zł,
| Mieczysława Czubaszek (Zamość) 
otrzymuje trzecią premię w sumie 
1.000 zł.

Ob. Janczarka prosSmy o przyj 
ście do redakcji pod odbiór premii. 
Korespondentom na prowincji re 
dakcja prześle premie pocztą.

WSZYSCY PISZĄ DO 
„SZTANDARU LUDU”

Redakcja wypłaca premie za naj 
lepsze korespondencje 2 razy w 
miesiącu.

Francuska SFiO
traci swych członków

PARYŻ (PA P ) —  Miejska orga
nizacja SFIO w  Queue-les-Yweli- 
ąes (Seizie et Oise) postanowiła jed 
aomyślnie wystąpić z partu i zgło- 
Uć swe przystąpienie do Jednościo 
wej Partu Socjalistycznej.

Uchwała, podjęta w  tej sprawie, 
ttwierdza, że SFIO prowadzi poli
tykę zgubną dla klasy robotniczej.

W wyborach samorządowych so
cjaliści w  Queue-les-Ywelines głoso 
wać będą na wspólnego kandydata 
francuskiej partii komunistycznej i 
-ludnościowej Partii Socjalistycznej.

■ ■ 0 —

Widzieliście, że mimo ogromnych 
zniszczeń, jakie powstały w  czasie 
wojny przeciwko faszyzmowi Zwią 
zek Radziecki kwitnie".

Premier podkreślił następnie, że 
delegacja chłopów polskich jedna z 
pierwszych, przełamała mur nieświa 
domości i niewiedzy, jaki dzielił 
przed wojną obszamlczo-kapitalisty 
czną Polskę od Związku Radzieckie
go. Stało się jasne, dlaczego Polska 
szlachecka, obszamicza 1 kapitali
styczna tak bardzo strzegła tego mu 
ru, dlaczego nie pozwalała nikomu 
przyjrzeć się z bliska pracy, wysil-* 
kom i dorobkowi Związku Radziec
kiego.

Kierownik delegacji ob. Kratko 
złożył gorące podziękowanie wszyst 
kim, z którymi chłopi polscy zetknęli 
się na Ukrainie, a przede wszystkim 
kołchoźnikom 8-miu województw 
Ukrainy radzieckiej. Serdeczne po
dziękowanie złożył mówca przedsta 
wicielom rządu ukraińskiego, a 
szczególnie premierowi Korotczenko 
i ministrowi Rolnictwa — Romasze

wowi, jak również przywódcy Komu 
nistycznej Partii Bolszewików Ukrai 
ny — Chruszczowowi.

(C. d. n. na str. 2-ej)

Do Czytelnik
Red a keja „Sztandaru Ludu“ zwraca się do 

wszystkich swoich Czytelników o nadsyłanie projek
tów, pomysłów itp. w sprawie przeprowadzanej 
obecnie w fabrykach I biurach akcji oszczędnościowej.

A N K I E T A  <
zaw iera tylko

1 p y t a n i e :
Odpowiedzi czytelników bę

dziemy umieszczali w specjał 
nej rubryce pt „Ankieta Sztan 
daru Ludu w sprawie oszczę
dzania*. Jesteśmy pewni, że 
racjonalne wypowiedzi czytel
ników zostaną w praktyce za
stosowane.

Czytelnicy mogą równleł 
nadsyłać krytyczne uwagi o 
sposobie przeprowadzania O* 
szczędnnśel "V fabrykach czy 
urzędach, gdzie są zatrudnieni.

Pracownicy MKS przy remoncie siewnika

Ekipa techniczna Miejskiej Komunikacji Samochodowej w  Lubli
nie przy remoncie siewnika a ośrodka maszynowego w Łaziskach gna 
Kamień.

Na lewo: tow. Małkowski Edward ogląda tryb, na prawym zdję
ciu tow. tow. Wajchert Władysław, Kulczycki, Taras t Małkowski przy
montażu siewnika.

S E N A T Y  W Y Ż S Z Y C H  UCZELNI

M t e i m i a  apel  u  s j t a w i t  Kmgresn  P o l u j !
W ARSZAW A (PAP). — Senaty 

wyższych uczelni w  Polsce podjęły 
apel Międzynarodowego Komitetu 
Łączności Intelektualistów w  spra 
wie Kongresu Pokoju.

Senat akadem'cld Uniwersytetu 
Jagiellońskiego na nadzwyczajnym 
posiedzeniu w  dniu 13 marca br. po

wziął jednomyślną uchwałę przyłą
czenia się do inicjatywy Międzyna
rodowego KomUetu Łączności Inte 
lektualistów, w  której m. In. czyta
my:

„M y niżej podpisani, pracownicy 
nauki, po zapoznaniu się z odezwą 
Międzynarodowego Komitetu Łącz-

Rokowania di wyspie kokos
LONDYN (PAP). —  Agencja Reu 

tera donosi z wyspy Rodos, że de
legaci Izraela i  Transjordanii *a- 
twiesrdziii dotychczasową linię de- 
markacyjną w  Jerozolimie, Istnie
jącą od listopada ub. roku na mo- 
ey porozumienia lokalnych dowód
ców frontu. Porozumienie to jest 
równoznaczne a odrzuceniem ostat
niej propozycji dr Bunche zakreślę 
nla w  Jerozolimie nowej linii de- 
markacyjnej.

W kołach politycznych uważa się, 
łe  zawarcie tego porozumienia jest 
dowodem poważnego postępu w  ro 
kowaniach na temat trwałego ro- 
zejmu pomiędzy Izraelem 1 Trana-

Samowola władz amerykańskich
urobei dyplomaty radzieckiego

każdym cywilizowanym kraju. Nie 
znam ustaw i przepisów amerykań
skich, natomiast znam ustawy me
go kraju i wiem, że w  ZSRR nie po 
stępuje się wobec zagranicznych dy
plomatów w  taki sposób, jak to się 
ijzieje w  Stanach Zjednoczonych 
Stosowane w USA metody przypo
minają średniowiecze".

Na posiedzeniu sądu w  dniu 15 
marca Gubiczew odmówił udzielenia 
odpowiedzi na postawione mu zarzu 
ty. Odmowę tę sędzia kazał zaproto 
kułować, jako odpowiedź „nie w i
nien". Pomimo wielokrotnych propo 
zycyj ze strony sędziego, Gubiczew 
nie zgodził się na przydzielenie mu 
adwokata Hamiltona Oświadczył on 
przy tym: „Uważam całą sprawę za 
wyraźną prowokację, mającą jasno 
zakreślone polityczne celo zrodze
nia nieprzyjaznych uczuć wobec 
ZSRR. Zgodnie z przysługującymi 
mi przywilejami dyplomatycznymi i 
z faktem, że nie ponoszę w  niczym 
najmniejszej winy, rezygnuję z o- 
brońcy".

Następne posiedzenie sądu wyzca-
X  kwietnia,

MOSKWA (TASS). —  Korespon
dent nowojorski agencji TASS do
nosi:

Wobec bezprawnie aresztowanego 
dyplomaty radzieckiego Gubiczewa, 
władze amerykański# starają się —  
pod pokrywką obowiązujących pro
ceduralnych przepisów — usprawie
dliwić swoją działalność, która jest 
całkowicie sprzeczna z podstawowy
mi zasadami międzynarodowego pra 
wa.

W  dniach 14 i 15 marca br. prze
wieziono Gubiczewa dwukrotnie z 
więzienia do sądu na przesłuchanie.

„Uważam — powiedział Gubiczew 
—  że cała sprawa, jak 1 postępowa
nie ze mną skierowane są przeciw
ko memu krajowi. Protestuję prze
ciwko zastosowanym wobec mnie 
metodom i aresztowaniu mnie na 
ulicy przez kilku osobników, którzy 
nie przedłożyli nawet żadnego ku te 
mu upoważnienia. Całe zachowanie 
się wobec mnie dowodzi, że śledz
two sądowe jest zwyczajną kome
dią. Stwierdzam zupełną bezpraw
ność aresztowania mnie oraz naruszę

□
Jakie oszczędności
należałoby przeprowadzić
w miejscu mojego 
ma trudnienia ?

nośri Intelektualistów w  Obronie 
Pokoju, przyłączamy się do jego 
apelu, aby zwołać w  kwietniu bież. 
roku Światowy Kongres Pokoju.

Są bowiem na świecie siły służą
ce interesom oligarch’1 finansowej, 
które nie wyrzekły się ostatecznie 
wojny, jako środka rozwiązywania 
trudności m'ędzynarodowych. W 
szeregu krajów reakcja sieje otwar 
cie wrogość ł nienawiść do innych 
krajói®.

To wszystko, co powinno być god 
ną treścią i celem naszego życia: 
odkrycia, rezultaty twórczości uczo 
nych, cierr>” wa Drace na roli, mia
łoby być obrócone w  narzędzie zbro 
dni i zniszczenia.

Winniśmy wraz z całą postęnową 
ludzkością zamanifestować naszą 
wolę pokoju.

Uchwałę podnlsał Senat Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w  pełnym 
składzie z rektorem pro f dr Teodo 
rem Marchlewskim, prorektorem 
dr Janem D ąb row om  i dz!ekana- 
mt dr Kaz'’m'erzem Piwa--evim ifS)e 
dżem nrof. dr A ’ eksvm Kiawk'em 
dr dr G rzybow ym  p Jw^^k'm . Ka 
mińskim. Iftińslrtm na czele. Po
nadto ltchwa>e podnłsati delegaci 
docentów 1 delegaci pomocniczych 
sił naukowych.

Również senat akadendeki Poli
techniki Warszawskiej na podedze 
niu nadzwyczainvm w  dniu 15 mar 
ca br. przyłączył s!e w  Imaniu ze- 
sdo1'>w  pracowników naukowych 
uczelni do aoelu M 'Qdavnnrodowe- 
ao Komitetu Łączności Intelektuałi 
stów.

Podietą uchwałę podpisał rektor 
orof. Edward Wnrrhałow°ki, pro
rektor dr Starań Straezewlcz. dzie
kani i prodziekani wszystkich w y
działów Politechniki, przedstawicie 
le docentów 1 oomocntoycfa alt u a

Walka o oszczędni) gospoda*, 
kę w zakładach pracy i urzę
dach Jest Jednocześnie walką
0 potanienie produkcji, a tym 
samym | o podniesienie dobro 
bytu materialnego najszerszych 
mas pracujących. W  interesie 
więc każdego pracującego Jest 
pomóc w os,ągnlcriu lak naj
większych sukcesów w dziedip 
nie oszczędności.

Oszczędności mogą być prz# 
prowadzane w najrozmaitszych 
dziedzinach: —  w zmniejszę* 
nlu Pości odnadków przy pro 
dokrfi, w zużyciu surowca, w 
skróceniu czasu pracy na Jed 
nostkę nrodokeJI, w skrócenia 
do minimum onóżnleó, w za. 
stanieniu deficytowych surow 
eów innvmi. w zużyciu pal’wa
1 energii elektrycznej, usuwa- 
nin przerostów blurokratycw 
nyrh itp.

Odnnwledzt na naszą ankkf 
tę prosimy nadsyłać na adres 
rpd^kcll ..S złandam  Lądu** — 
Lublin, ul 3 Ma la Nr. 14.

R E D A K C J A

J u li  wnosi I d z i m i
u  Anylii

LONDYN (PAP). —  Minister pracy
Tzaacs, odpowiadając na interpela
cję posła Pirattna, wyjawił w  Izbie 
Gmin, że bezrobocie wzrasta stale w  
większości gałęzi przemysłu brytyj
skiego. Ogólny stan bezrobocia o- 
kreślą się obecnie cyfrą około 350 
tysięcy osób.

Minister Izaacs stwierdził, że wzrost 
bezrobocia notuje się nawet w  nie
których okręgach węglowych, gdzie 
dotychczas stan'zatrudnienia był sto' 
sunkowo najlepszy. Cyfry przyto
czone przez ministra, jak zaznaczyli 
posłowie, charakteryzują stan, któ
ry istniał w lutym, obecnie zaś sy
tuacja zmieniła się na gorsze.

W czasie dalszej debaty nad tym 
zagadnieniem podano, te w Szkocji 
w ciągu ostatniego półrocza liczbę 
bezrobotnych powiększyła się z 49 
tysięcy do 73 tysięcy. Analogiczne 
zjawiska taszły w tym samym okre 
sie w Wielu innych miejscowościach 
AngliL

M A N I F E S T  
w ło sk ie j 
Konfrtferacji Praw

RZYM (PAP) — Egzekutywa wło
skiej Konferencji Pracy odbyła po
siedzenie, celem zajęcia stanowiska 
wobec paktu atlantyckiego. Na po
siedzeniu tym uchwalony został je
dnomyślnie tekst manifestu de ludno 
4ci całego kraju Manifest wzywa na 
ród włoski do wzmożenia walkł o 
pokój i potępia przystąpienie Włoch 
do jakichkolwiek paktów agresyw
nych Autorzy manifestu iądają od 
kierowników włoskiej polityki za
granicznej wystosowania do wszyst 
kich rządów propozycji zawarcia 
paktu wiecznego pokoju. Ponadto 
egzekutywa uchwaliła rezolucję, po
pierającą inicjatywę zwołania Świt 
towego Kongresu zwolenników poko 
ju w  Paryżu i wyraziła zgodą aa
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W rocznicę Komuny Paryskiej
...Komuna się nie podda, 
Komana śmiercią gardzi!
Paryżu gniewny okrzyk podaj 
„Do broni, komunardzi!-‘.

(Broniewski)

f  18 marca 1871 robotnicy Pary
ża odparli atak rządu zdrady na 
rodowej, który chciał ich rozbić 
j stworzyli pierwszy w historii 
świata rząd robotniczy. Rząd ten 
przetrwał 72 dni, ale pamięć o

Niepowodzenie
rozmów
państw zachoc?n’ch 
w spraw.e demontażu
fabryk niemieckich

PARYŻ (PAP). Dzienniki paryskie 
donoszą Z Londynu, że rozmowy mię 
d iy ministrami spraw zagranicznych 
Anglii i Francji — Bevinean i Scbuma 
nem oraz ambasadorem Stanów Zje
dnoczonych w Londynie Douglasem w 
sprawie demontażu fabryk w Niem
czech Zach, nie daty żadnego rezultatu.

Amb. Douglas domagał się, by około 
170 fabryk niemieckich zostało wy
łączonych z listy przedsiębiorstw 
przeznaczonych do demontażu oraz, 
by zezwolono na odbudowę niemiec 
kiej marynarki handlowej.

W zrost be7robocia 
w H o l a n d i i

HAGA (PAP). — Prasa holenderska 
zwraca uwagę na stale wzrastające 
bezrobocie w kraju. Według oficjal
nych danych liczba bezrobotnych w 
Holandii doszła do 70 tysięcy, jednak 
że w rzeczywistości ilość pozbawio
nych pracy jest znacznie większa.

M i m u jnftntii
w południowej Korei

MOSKWA (PAP). —  Jak donosi 
radio Penjan, ruch powstańczy w 
południowej Korei przybiera coraz 
większe rozmiary. Szczególnie silną 
działalność partyznatów notuje się 
w  rejonie Denla. Powstańcy odnie
śli szereg sukcesów w  walce z poli 
cją i wojskiem, zdobywając poważ
niejsze ilości broni.

Knmunie Paryskiej, o jej boha 
terstwie i of arności robotników 
francuskich trwa z niesłabnącą 
siłą po dzień dzisiejszy i prze
trwa wieki.

Lenin lap:darnie określił, 
czym była Komuna. „Komuna 
— to „odkryła nareszcie'* przez 
rewolucję proletariacką forma, 
przy której nastąpić może eko- 
nom;czne wyzwolenie pracy. Ko 
multa —  to pierwsza dokonana 
przez rew-olucję proletariacką 
próba zburzenia burżuazyjnej 
machiny państwowej i „odkryta 
nareszcie" forma poi tyczna, któ 
rą można i należy zastąpić to, co 
zburzone". Oto na czym polega 
historyczna rola Komuny, któ
rej nauki i doświadczen a legły 
u podstaw marksistowsko - leni 
nowskiej nauki o państwie i re 
wołucji.

W  marksistowsko - leninow 
skiej nauce o państwie, w ustro 
jach politycznych budowanych 
na podstawie tej nauki żyje nie
śmiertelny duch Komuny! Duch 
ten żyje i w naszym państwie, w 
naszym ustroju demokracji ludo 
w-ej, powstałym dzięki nowej sy 
tuacji historycznej, wytw-orzonej 
przez zwycięstwo ZSRR nad fa 
szyzmem niemieckim i dzięki 
naszemu 'oparciu o Związek Ra 
dziecki.

W  bohaterskich bojach Komu 
ny Paryskiej Polacy odegrali 
wielką rolę. Na zawsze w parnię 
ci wszystkich ludzi walczących 
o postęp pozostaną nazwiska wy 
bitnych dowódców wojskowych 
Komuny, generała Jarosława Dą 
browskiego i Walerego Wróblew 
skiego.

Kiedy francuska burżuazja po 
kenana w wojnie, podała dłoń 
zwycięskiej niemieckiej burżua 
zji, by wspólnie wyciąć w pień 
proletariat Paryża, polscy rewo 
lucjoniści znaleźli się po stronie 
prawdziwych patrotów francus 
kich, walczących o interesy sw> 
je i swojego narodu oraz o inte 
resy ludzi pracy na całym świe 
cie. Temu duchowi, który oży
wiał naszych bohaterskich po
przedników, byliśmy i powsta
niemy wierni!

Robotnicy Paryża i całej Frań 
cji stoją dziś w ogniu walki prze 
ciwfco rządowi, który „udoskona 
bł“ i rozwinął do najwyższej* 
stopnia zdradziecką praktykę 
kata komuny — Thiersa. Thiers 
wezwał Prusaków na pomoc 
przeciw ludowi Francji. Dzisiej 
si Thiersow e stali się zwykłymi 
wykonawcami woli amerykań
skich imperialistów w walce z 
własnym narodem. Nie prze
brzmiały jednak we Francji e- 
cha Komuny! Żyje w narodzie 
francuskim wola walki o pokój 
i postęp społeczny. Wysoko 
wznosi się sztandar komunar- 
dów dnia dzisiejszego, komuni 
stów przewodzących narodowi 
w walce o  wolność Francji i  o 
pokój.

„Komuna się ule podda!
Wolności, fobie płynąć,
Czerwona twoja woda...“

Pow rót 11 delegacji chłopów polsk.ch 
z U k r a i n y

W dniu 16 bm. na 
dworcu Gdańskim w 
Warszawie wysiadła wy 
cieczka chłopów z woje
wództwa białostockiego, 
którzy zwiedzali tereny 
rolnicze w  Związku Ra 
dzieckim. — Na zajęciu 
Piotr Blaszczyk i Jan 
Janosz r o z m a w i a j ą  
z przedstawicielami Pol 
skiego Radia. Chłopi 
zgodnie potwierdzają wy 
soLie osiągnięcia gospo 
darki rolniczej w  ZSRR 
i wyrażają entuzjazm 
dla przejawów społecz
nego życia sowieckich 
kołchoźników. Wypowie 
dzi wycieczkowiczów na 
cechowane szczerością i 
podziwem są wyraźnym 
dowodem przyjaźni i u- 
znania dla dokonań go
spodarki kolektywnej.

Bowledziel śmy se prawdy o kołchozach
Uczestnicy wycieczki opowiadają co widzieli na Ukrainie

(Dokończenie ze str. 1-ej) 
Premier Cyrankiewicz zwrócił się 

do obecnego w czasie przyjęcia am
basadora ZSRR w Warszawie p. Le 
biediewa z prośbą o przekazanie po 
dziękowania rządowi Republiki 
Ukraińskiej, Komunistycznej Partii 
Ukrainy i  kołchoźnikom ukraiń
skim.

Następnie poszczególni uczestnicy 
wycieczki dzielili się swymi wraże
niami z USRR.

Ob. Piotr Idziak z kieleckiego mó- I przki. Widzieliśmy wszędzie maść 
wi:

„Mnie jako chłopa wszystko za
dziwiło w Związku Radzieckim To, 
co widzieliśmy własnymi oczyma 
jest wprost nie do wiary. Zobaczy
liśmy ustrój socjalistyczny w  kołcho 
zach. To. co nam kładziono w głowy 
za sanacyjnych czasów, okazało się 
nieprawdą. Mogliśmy zobaczyć jak 
żyje rodzina każdego kołchoźnika.
Każdy ma piękną krowę, dwa wie-

Pr c gram amerykańskiego kongresu
w obronie pokoju

NOWY JORK (PAP). —  Krajowa 
rada pracowników nauki i sztuki orai
przedstawicieli wolnych zawodów w 
USA ogłosiła program kongresu amery 
kańskich działaczy kultury i nauki w 
obronie pokoju. Kongres zwołano na 
dzień 25 marca

Na pierwszym plenarnym posiedzę 
niu odbędzie »ię dyskusja na temat 
„W  jaki sposób można zabezpieczyć 
pokój"? Referaty w tej sprawie będą 
wygłoszone przez wydawcę dziennika 
„New York Post" — prof. Shapley'a,

b. wyższego urzędnflea departamentu
sprawiedliwości — Rogge i innych. Po 
nadto na kongresie zostaną wygłoszone 
referaty „o gospodarczych konsekwen 
cjach zimnej wojny w USA", „o sto
sunkach amerykańsko -  radzieckich , 
„ruchy niepodległiściowe W Azji i 
Afryce" i „zakaz wyrażania poglądów 
-  niebezpieczeństwem dla powszech 

nego pokoju".
Obrady kongresu zakończą się 27 

marca wielkim wiecem w nowojor
skim Madison Sąuate Garden.

Budżet pokoju i rosnącego dobrobytu i
\

n ąta  sesja Rady Najwyższej 
ZSRR zakończyła swe obrady. W 
wyniku pięciodniowych debat Ra 
da Najwyższa po uwzględnieniu 
poprawek wniesionych przez ko
misję zatwierdziła jednomyślnie 
budżet państwowy ZSRR na rok 
1949.

Debata nad -budżetem na rok 
1949 była okazją do zrobienia bi
lansu osiągnięć państwa radziec
kiego w  roku 1948. Trzeci rok pię 
ciolatki powojennej jakim był rok 
1948, minął pod znakiem wielkich 
postępów we wszystkich gałę
ziach gospodarki ZSRR.

Na podstawie wzrostu przemy
słu, rolnictwa, wzrostu produkcji 
masowego spożycia zwiększył się 
detaliczny obrót towarów. W re
zultacie przeprowadzonej w  grud 
niu 1947 r. reformy walutowej ilość 
pieniędzy w  obiegu została zredu 
kowana stosownie do potrzeb obro 
tu gospodarczego. Wzrosła wartość 
rubla i jego siła nabywcza, wzro
sły przeszło dwukrotnie realne 
płace zarobkowe, podniosła się wy 
datnie stopa życiowa ludności 
ZSRR.

Przeprowadzona niedawno no
wa obn'żka cen detalicznych na 
towary masowego snożvcia jest 
wyrazem troski państwa sociali- 
styczneeo o ludzi oracy i nowym 
świadectwem nieorzerwanego roz 
wolu gospodarki radzieckiej.

W  roku 1949 naród radziecki 
Wzystaoćł do realizacii 4 roku po

wojennego planu pięcioletniego. 
W licznych listach skierowanych 
do Generaliss:musa Stalina społe
czeństwo radzieckie zobowiązało 
się przedterminowo wykonać plan 
pięcioletni w  roku bieżącym. Suk 
cesy roku 1948 i przekroczenia pla 
nu w  poszczególnych dziedzinach 
świadczą, iż zobowiązanie to bę
dzie wykonane. Zatwierdzony 
przez Radę Najwyższą budżet na 
rok 1949 to fundament dla reali
zacji tego bohaterskiego zobowią
zania.

Suma globalna budżetu ZSRR 
na rok 1949 została ustalona po 
stronie dochodów w  wysokości po 
nad 446 miliardów rubli, co prze 
kracza o 10°/« sumy dochodów w 
roku 1948. Aby należycie ocenić 
zniczprde tego wzrostu dochodów, 
należy uwzgledn:ć okoliczność, że 
wzrost ten odbywa się w  warun
kach systematvcznei zniżki cen w 
handlu państwowym. Zniżce tej 
towarzyszy odnowiednia redukcja 
dochodów budżetu państwowego. 
M ’mo to w  roku 1949 dochody bud 
żetowe zwiększą się o 36,7 miliar
da rubli.

Na podkreślenie zasługuie struk 
tura Strony dochodowe! w  budże
cie państwa radzieckiego. Tak 
wiec źródłem 70¼ wszystkich do
chodów państwa są dochody przed 
siebiorstw państwowych. Wn’vwy 
z  podatków wynoszą 36.5 miliarda 
rubli, czyli tvlko 8,2¼  strony do
chodowej budżetu państwowego.

Tak niskie opodatkowanie istnie
je tylko w  ZSRR. Budżety państw 
kapitalistycznych w  przygniata
jącej większości są opare na w y
sokim opodatkowaniu społeczeń
stwa.

Suma wydatków w  budżecie zo 
stała ustalona w  wysokości po
nad 415 milionów rubli, co ozna
cza wzrost w  porównaniu z ro
kiem ubiegłym o 12,6¼.

W skład tej sumy wchodzą ta
kie pozycje, jak 152,5 miliarda ru 
bli na finansowanie f gospodarki 
narodowej (odpowiednia cyfra w  
roku 1948 wynosi 147,5 miliarda 
rubli) na cele społeczno -  kultu- , 
ralne została przeznaczona suma 
119,2 miliarda rubli, o 13,6 miliar 
da rubli więcej niż w  roku 1948.

W ten sposób na finansowanie 
gospodarki kultury i ubezpieczeń 
społecznych przeznaczona jest su
ma 252 nrliardów rubli, czyli 
przeszło 65" U wszystkich wydat
ków budżetowych.

Z łącznej sumy wydatków na 
cele społeczno -  kulturalne prze
znacza się na oświatę — 60,8 mi
liarda rubli, na cele ochrony zdro 
wia - 21.6 miliarda rubli na ubez 
pieczenia społeczne — 21 4 mdiar 
da, na zsyłki wielodz!»łnveh i sa 
mobtych matek —  3,4 miliarda 
rubli.

Na utrzymanie sił zbroinvch ra 
dziecki preliminarz budżetowy 
przeznacza wydatnie* w a i« 79J

liarda rubli, co stanowi jedynie 
19¼ wszystkich wydatków budże
towych.

Budżet radziecki jest budżetem 
państwa socjalistycznego, krótki 
przegląd wydatków i  dochodów 
świadczy, iż naród radziecki i je
go rząd kładzie główny nacisk na 
rozwój gospodarki i kultury.

Budżet państwowy ZSRR, to 
budżet pokoju. W porównaniu z 
budżetem ZSRR uwvdatnia sie ze 
szczególną jaskrawością zupełnie 
odmienny charakter budżetów 
państwowych w Stanach Zjedno
czonych i Wielkiej Brytanii, któ
rych rządy prowadzą poi‘tykę 
zbrojeń i w  których wydatki woj 
Śkowe gwałtownie wzrastaią.

W USA wynoszą one w  roku 
bieżącym w  formie jawnej i ukry 
tej przeszło oołowę budżetu pań
stwowego. Również angielskie wy 
datki na zbroienia p rzedec-y }y 
połowę budżetu państwowego.

Cyfry budżetu państwowego w  
ZSRR stanowią wskaźniki rozkwi 
tu materialnego i kulturalnego 
Związku Radzieckiego w  przeci
wieństw^ do budżetów państw za 
chodnięh. które są wyrazem imoe 
rial’stycznej polityki, dążącej do 
zakłócenia po'-oju i zdobycia pa
nowania nad światem.

Budżet ZSRR. to budżet wyraża 
Jący pokói i rosnący dobrobyt na
rodu radzieckiego

ar p

słoniny, mięsa, zboża.
Ob. Władysław Koziara z poznań

skiego powiada:
„Jako chłop nigdy nie spodziewa

łem się takiej zamożności, jaką w  
kołchozach mogłem oglądać. Wszyst 
ko to było nam zupełnie inaczej 
przedstawiane przez naszych obszar
ników. Wmawiano w nas, że w Zwią 
zku Radzieckim ucisk i niedostatek. 
Przekonaliśmy się własnymi oczy
ma, że zarówno praca, jak 1 płaca 
jest sprawiedliwie rozłożona..

Pytałem się tamtejszych ludzi, czy 
są zadowoleni. Powiedzieli, że me
todą inną niż kolektywna praca nie 
mogliby dojść do takich osiągnięć.

Hodowla jest bardzo rozwinięta. 
Jest też wiele maszyn I traktorów. 
Zawdzięczają to wszystko tylko pra
cy kolektywnej.

Byłem też w  fabrykach. Przemyśl 
jest tam rozbudowany i to dobrze 
rozbudowany. Kiedyśmy patrzyli na 
ciężki przemysł —  oczu po prostu 
brakowało. Nigdzie nie zdobył
bym takiej wiedzy, jaką tam osią
gnąłem.

Witano nas wszędzie niezwykle 
serdecznie 1 przyjaźnie".

Ob. Piotr Świetlik z rzeszowskie
go stwierdza:

Nasza delegacja zawarła na zie
miach Ukrainy i Związku Radzie^ 
kiego taką przyjaźń, jakiej żadni 
dyplomacja zawizeć nie może. Jest 
to przyjaźń wieczysta. , V.

Jestem chłopem, a zarazem nau» 
czycielem, wychowawcą. Patrzyłem 
na pracę w  kołchozach, na jej rej- 
zultaty, patrzyłem na różne instytu
cje, patrzyłem także na budowę; 
Dnieprogresu. ale szczególnie mnig 
uderzyło wychowanie młodzieży! 
Patrzyłem na żłobki na domy dzie 
cięce, na różne podobne instytucja. 
Widziałem Pałac Pionierów w Odes
sie, domy sierot i małą kolejkę 
dziecięcą w Charkowie. Wszędzie w i 
działem ogromną opiekę roztoczom) 
nad młodzieżą i dzieckiem.

Zwiedzaliśmy także szkoły. Ude
rzyło mnie jedno. Ukraina, Związek 
Radziecki, zniszczony, podeptany bt 
tern nieprzyjaciela nie wpaja w szke 
łach żadnej nienawiści do innych 
narodów.

Uważam, że i my tutaj w Polsce, 
jesteśmy zobowiązani, ażeby podob-i 
nie jak na ziemiach Ukrainy .zao
piekować się dziećmi, młodzieżą 
szkołami — ażeby w ten sposób o*- 
siągnąć takie rezultaty, jakie osiągi 
gnął naród ukraiński. Wszystkie d a - , 
wne uprzedzenia prysły. Nie ma ich: 
Chciałbym, żeby to, co mówię usły- ; 
szata cała zierpia polska, ziemia u->* j 
kraińska i cały świat. Tam wycho-..! 
wuje się nowego człowieka, którSj 1 
będzie budował pokój, a nie wojnę'* ■ 
(Oklaski). p,'

N : ch żyje przyjaźń Polski i Zwl 
zku Radzieckiego!4 (Oklaski i ok 
ki: Niech żyje!)
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Akcja „H“, rybny staw i dziki
Robotnicy PMT w Dołhobyczowie

"fca żebranin jakie ..się odbyło w 
związku z decyzją nawiązania współ 
pracy ze wsią Dołhobyczów w pow. 
hrubieszowskim, pracownicy Zakła
dów PMS w Lublinie wybrali komitet 
łączności z tow, Stefanem Puzonem 
sekretarzem organizacji partyjnej na 
nzele.

Tow. Puzon ju ł w pierwszych poczy
naniach spotkał się z trudnościami ze 
arony dyrekcji. Dzięki energicznej i.n 
terwencji Partii trudności te zostały 
pokonane.

..Ludność dołhoŁyczowska przyjęła 
tias z wielką radością" —  opowiada 
tow. Puzon. —  „Na miejscu po przy- 
jeidzie zorganizowałem zebranie, na 
którym przemawiałem naświetlając na 
ozvm ma polegać zacieśnianie współ
pracy robotników z chłopami i w  
«zym konkretnie my PMS-owcy mo
żemy im pomóc. Ponieważ rebranych 
śntereaowała akcja „H“ , udzieliłem 
»m wyczerpujących informacji 0 korzy 
jętach płynących dla rolnika z kon

traktowania trzody chlewnej a o spo 
sobie ubiegania się o kredyty i ulgi".

— .Chcielibyśmy" —  mówi dalej 
tow. Puzon — „na następną niedzie
lę (byłoby to wcześniej — tylko mróz 
przeszkodził) zabrać do Dołhobyczo
wa razem z ekipą techniczną także 
nasz zespół świetlicowy który przygo 
tpwał sobie na ten występ jednoak 
tówikę pi. „Gospodarz to ja", oraz po 
pis chóru. Treść przygotowanej przez 
nasz zespół świetlicowy sztuki jest 
na wskroś aktualna, stanowi ona po
glądową lekcję tego, co wsi może 
dać spółdzielczość j kim jest wróg 
klasowy biednego chłopa".

O technicznej opiece nad sprzętem 
ośrodka maszynowego w Dolhobyczo 
wie tow. Puzon odpowiada w  ten spo 
sób: „Do LubBna przywieźliśmy już 4 
młockarnie, które za jakiej dwa tygo 
dnie będą naprawione. Tam na miej 
scu w ośrodku trzebaby przeprowa
dzić reorganizację w  (kierownictwie 
ośrodka maszynowego bo obecnie 
nikt się tam poważnie nie interesuje 
konserwacją j naprawą narzędzi rol
niczych".

„W  ośrodku stwierdziliśmy kom
pletny brak pługów i bron, co jest wi
ną wyłącznie kierownictwa. Chcąc te 
mu zaradzać oddamy im po matym re 
monćie pług czteroskibowy jaki zna
lazł się na terenie naszych zakładów 
„w spadku" po Niemcach. W dalszych 
naszych planach leży pomoc mieszkań 
com wsi w zagospodarowaniu rybne
go stawu tamtejszgo tak, by mógł on 
spółdzielni dawać pewne dochody".

„O zaufaniu jakim dziś już chłopi 
Dołhobyczowa darzą nasz komitet 
łączności może świadczyć fakt, że pro 
sili nas o interwencję w celu zlikwi
dowania plagi dzików, które niszczą 
im pola. Sam w ‘aściwie nie wiem,, jak 
to sm załatwić" — frasuje się tow. 
Puzon — „ale sądzę, że jak pójdę do 
Partia to i na to rada sdę znajdzie. 
Pod adresem bratnich fabrycznych ko 
mitetów współpracy z wsią mam jed 
ną uwagę:—  by zwrócili baczniejszą 
uwagę na sprawę likwidacji odłogów 
w  gminach z kórymi kontakt nawią
zali. Nasz Dołhobyczów nie polrzebu 
je  ńę o to martwić".

Lody zostały przełamane

Motor z  Ośrodka Maszynowego 
w Kodeńcu pod sp.awnymi rękami 
mechanika TOR-u tow. Bronisława 
Naji będzie chodził jak zegarek ku 
pożytkowi mieszkańców Kodeńca,

Ekipa kolejarzy pod przewodnic
twem tow. Michała Słowińskiego mi
mo wrogiej propagandy przeprowa
dzanej przez niedrzwickiego probosz
cza, księdza Poddębiaka, który podbu 
rżał wieśniaków, by nie przyjmowali 
żadnej potnocy od kolejarzy lubel
skich — naprawiła i oddała do użyt
ku ośrodkowi maszynowemu w Nie 
drzwicy dwa siewniki dwukonne, je
den tryjer i cztero konny siewnik.

Przykład ofiarnej pracy kolejarzy 
pobudził do aktywności kierownictwo 
ośrodka maszynowego, które z fundu. 
szów spółdzielczych naprawiło dach 
budynku, gdzie jest przechowywany 
sprzęt rolniczy.

W  wyniku nawiązanego kontaktu z 
okoliczną ludnością mieszkańcy od
noszą się teraz do kolejarzy z wielką 
serdecznością.

Przy ostatniej bytności przedstawi 
ciele gromady zwrócili się do nich z 
projektem urządzenia zebrania ogólne 
go dla mieszkańców wsi, na którym

prelegenci spośród kolejarzy Wyjaśni 
li by chłopom niektóre aktualne zagad 
metria gospodarcze i polityczne.

Na dziedzińcu 
Państwowej Fa
bryki Wag dawn. 
„Caudr" sędziwy 
monter Kazański 
Michał wraz ze 
s w y m  pomocni
kiem Struzikiem 
dokonują wstęp
nych oględzin sie 
wnika, przywiezio 
nego przez ekipę 
techniczną Zakła
dowego Komitetu 
W s p ó ł p r a c y  z 
Wsią z Ośrodka 
Maszynowego w 
Bełzie. Siewnik 
nie jest poważnie 
zniszczony, żad
nej części nie bra 
kuje. — „Wystar
czy trochę podlu- 
tować tędy i owę 
dy', trochę popro- 
stować i będzie 
siał jak nowy" — 
mówi Kazański 
pod wąsem. /

„Caudrowcy" szkolą kowala
wanych pracowników technicznychs 
którzyby mogli "go naprawić 1 nale
życie konserwować. A  wieś Jest bl« 
dna, zniszczona działaniami wojen* 

j nymi, i spółdzielnia też uboga. Tyifi 
trzeba wiele pomocy i to nawet ma* 
terialnej".

W warsztacie kowalskim Państwo 
wej Fabryki Wag „Caudr" zastaje
my spawacza ob. Stanisława Kop
cia przy spawaniu części jednego 
z dwóch siewników, jakie z ośrodka 
maszynowego spółdzielni gminnej 
w  Bełzie przywiozła ekipa techni
czna fabryki.

„W  Bełzie zastaliśmy jeden wielki 
bałagan" — opowiada Kopeć. 
„Sprzęt ośrodka jest zaniedbany, bo 
na miejscu brak jest wykwalifiko-

0 właściwe formy łączności
Zima szybko ustępuje i  lada 

dzień nadejdzie donosły moment 
w  życiu wsi: wyjście w  pole do 
prac wiosennych, do orki, do sie
wu Realizując z zapałem kongre
sowe hasło pogłębienia sojuszu ro 
botn ezo -  chłopskiego szereg za
łóg zakładów przemysłowych i in 
stytucji usługowych naszego mia
sta nawiązało w  minionych tygod 
niach ścisłe kontakty z wsią i po 
łożyło podwaliny trwałej z  mą 
współpracy. Robotnicy, ceniący po 
nad wszystko wymowę czynów, 
dokonali pod pierwszym impul
sem bezinteresownej naprawy 
sprzętu rolniczego, stanowiącego 
społeczną własność „ich wsi". We 
wszystkich ośrodkach maszyno
wych tych wsi przygotowali ma
szyny i narzędzia rolnicze do prac 
wiosennych.

Stanowi to poważny wkład w  
dzieło wzajemnego zbliżenia robot 
nika i chłopa. A le to nie wystar
cza.

Dziś komitety łączności zrozu
miały że płaszczyzna zbliżenia ze 
wsią musi być bardziej rozległą. 
Spostrzeżenia członków ekip w y
jazdowych dyskutowane na posie 
dzeniach „komitetów łączności", 
przyczyniły się do naprawienia 
błędów popełnianych przy pierw- 

_S7„ch wyjazdach. Jak dzisiaj dzia 
łają ekipy wyjazdowe załóg fabry 
canych na „swo’'ch wsiach" — 
świadczy podane obok sprawozda
nia tow. Puzonia z PMS. Dziś ro
botnicy zyskują już wspólny z  

jeżyk i razem dyskutują

aktualne zagadnienia, włącznie z 
elektryfikacją i akcją „H ‘‘.

Płaszczyzna współpracy z każdą 
wizytą robotników wii.na być roz 
szerzana na coraz to nowe dziedzi 
ny życia. A  więc i wymiana kultu 
ralna przez wzajemne występy go 
ścinne zespołów świetlicowych, a 
zatem i wyrównanie różnic świa
topoglądowych przez zwykłe’ obco 
wanie człowieka z człowiekiem, co 
jest niezbędne, aby chłop przeko
nał się o szczerości motywów dzia 
łania robotnika, który go odwie
dza.

Żle będzie jeśli chłop choć przez 
moment odczuje, że robotnik trak 
tuje go z góry jako „młodszego 
brata", lub że dźwiganie wsi z po 
Stępem ma się odbywać wyłącz
nie wysiłkiem robotmków, a bez 
jego udziału. I  źle byłoby oczywi 
ście, gdyby nawiązane ze wsią 
kontakty skończyły się z chwilą 
oddania naprawionego sprzętu 
Ośrodkom Maszynowym. Dzieło 
przebudowy naszej wsi z natury 
rzeczy musi być zakrojone na la
ta. I  przez te lata chłop stale bę
dzie potrzebował przyjaznej rady 
i  ręki towarzysza-robotnika.

Bardziej wyrobiony życiowo ro
b o tn i, posiadający więcej energii 
i  rozmaehu, winien dawać inicja
tywę działania i co ważniejsze 
„wspierać" chłoną w  walce z je
go wrogiem klasowym.

A le przede wszystk’m robotnik 
musi wykrzesać w  swym sojusz 
niku-chłopie świadomą wolę uczę 
stniczenia w  postępie, budowaniu 
lepszego jutnt/

Na zdjęciu w i
dzimy Stanisława 
Kopcia z Państwo 
wej Fabr. „Caudr" 
w  Lublinie, zaję
tego przy spawa
niu części siewni 
ka. Siewnik ten 
przywiozła ekipa 
techniczna fabry
ka z ośrodka ma
szynowego Spół
dzielni Gminnej 
w  Bełzie. Pomoc 
techniczna, jaką 
udzielają robotni
cy „Caudra" chło 
pom b e ł z k i m 
jest jednym z czyn 
ników sojuszu ro
botniczo - chłop
skiego. Ekipy „cau 
drowców" utrzy
mują stałą łącz
ność z terenem, a 
reperacje narzę
dzi jakich dokonu 
ją przyczynią się 
do p o w o d z e -  
n i a wiosennej ak 
cji siewnej.

„Na razie wyreperowalłśmy mleje 
scową kuźnię ! zaopatrzyliśmy ko* 
wala w  komplet narzędzi warszta
towych, jak imadła, młotki, klucz* 
itp. Mamy zamiar tego kowala tro= 
chę poduczyć, aby mógł sprawował 
odpowiedni nadzór techniczny nać 
ośrodkiem maszynowym.

Oprócz tego brak sił fachowych 
tam we wsi mamy inne trudności — 
z dojazdem na miejsce, bo z Lubli
na do Bełżca jest przeszło 200 km. 
Kosztuje nas to wiele w benzynie, 
s 'e myśmy się do tej roboty zawzięli 
i nasz ośrodek maszynowy postawi
my na nogi. Za jakieś dwa tygodni* 
zawieziemy im obydwa wyrepero- 
wane siewniki".

Kolejarze remontują
maszyny rolnicze

Pracownicy Głównej Parowozowni 
I klasy w Lublinie naprawili j wyro 
montowali narzędzia rolnicze ośrod
ków maszynowych w Piaskach i  N »«i
drzwicy 1

•  *  *

W  Piaskach ekipa techniczna poił 
przewodnictwem tow. Tadeusza Szew 
cowa zakonserwowała i zreperowate 
jeden siewnik dwukonny grabiarkę, 
oraz wał talerzowy.

Zespól świetlicowy PMT w Zabłocili
W miłej 1 ładnie udekorowanej I 

świetlicy Lubelskich Zakładów Pol
skiego Monopolu Tytoniowego spoty 
kamy parę uczestników ekipy w y
jazdowej, która już odwiedziła „swo 
ją wieś" Zabłocie w powiecie Biała- 
Podlaska. Są to koledzy ZMP: Wła
dysława Oleszyńska i Bronisław 
Tracz, malarz, należący do świetlico 
wego zespołu artystycznego PMT. 
Oboje na przemian opowiadają nam 
z ożywieniem o swym gościnnym 
występie w Zabłociu:

„Z  Lublina wyjechaliśmy o godz. 
6-ej rano" —  zaczęła sympatyczna 
koleżanka Oleszyńska — „ale dopie 
ro na godz. 2-gą po południu zaje
chaliśmy na miejsce Była to praw
dziwa podróż z przygodami".

„Mieliśmy nawet przewodnika" — 
wtrąca kol Tracz — „bo tam nie 
łatwo trafić".

„A le  1 ten przewodnik niezbyt do
brze znał drogę" —  ciągnie dalej 
Oleszyńska — „tak, że kilka razy 
musieliśmy zawracać ze złej drogi j  
i w  rezultacie dojechaliśmy mocno 
zmarznięci i głodni Nie spodziewa-1

llśmy się, że z tak wielką radością 
i tak serdecznie zostaniemy przyję
ci. Zaraz po przyjeździe sekretarz 
gminy zaopiekował się nami i zor
ganizował dla wszystkich przede 
wszystkim „generalne mycie" Obsłu 
giwano nas naprawdę jak najmil
szych gości i nawet nie pozwolono 
nam przynieść sobie wody ze stu
dni".

„Oprócz naszego zespołu świetli
cowego przyjechała razem z nami 
i ekipa techniczna naszych zakła
dów na czele z tow. tow Nieciu- 
chem i Adamczykiem. Oni z miej
sca zabrali się do naprawy sprzętu 
w  ośrodku maszynowym, gdy my 
udaliśmy się do szkoły, aby tam 
dać przedstawienie Zabłocie nie 
ma do tej pory świetlicy, toteż z 
powodu szczupłości sali szkolnej 
nie wszyscy mieszkańcy wsi i okoli 
cy, którzy zebrali się na wieść o na 
szym przyjeździe, mogli oglądać na 
sze występy". »

„Podczas wykonywanych przez 
nas regionalnych tańców musieliśmy 
dobrze uważać, aby kogoś z publi

czności nie potrącić, albo co gor* 
sza... nie kopnąć przy jakimś siar
czystym hołupcu. Jednak pomimo tej 
ciasnoty przedstawienie nasze nie
źle się udało I zostało przyjęte a 
wielkim aplauzem przez zablocian, 
Musieliśmy nawet kilkakrotnie M « 
sować, szczególnie z tańcami".

„Po przedstawieniu" —  dodaje 

kol. Tracz — „zostaliśmy ugoszczeni 

prostym wiejskim obiadem 1 o go
dzinie 18-ej wyjechaliśmy z powro
tem do Lublina".

„Jakie macie plany na przysa** 
łość?" —  pytamy. koL Oleszyńską

„W  najbliższą niedzielę jedziemy 
z nowym repertuarem, a w  dalszej 
przyszłości mamy zamiar zorganizo
wać stałą wymianę kulturalną, któ
ra będzie polegała na tym, że zespól 
świetlicowy Zabłocła, który mamy 
zamiar tam zorganizować, będzie 
przyjeżdżał również do naszej fabry 
ki, aby naszym pracownikom dawać 
piękne przedstawienia, oparte na top 
tywacb z życia wsi".
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P O W Y Ż E J  P L A N U  
kontraktuje trzodę ch lew ną

i u k a & w s k i

(fk) —  W  Łukowie odbyła się 
dwudniowa konferencja gospo 
darcza, poświęcona uslałenio 
wytycznych w realizacji akcji 
,,H“ . Wzięli w n>ej udział siaro 
sla powiatowy, przedstawiciel 
iWoj. Komitetu PZPR ob. Augu 
styniak, przewodniczący FRN. 
sekretarz Pow Komitetu PZPR, 
pr/;p<lslawiciele SL i Z. S. Ch. o- 
raz Rolniczej Spółdzielni Mięs
nej.

PiOTiZJ M  t̂PiuuWSki
Zam ościu

.) —  Ubiegłej .soboty odbył się 
•w .Zamościu pierwszy koncert w  ra 
piach uroczystości Chopinowskich, 
zorganizowany przez Woj. xCom.net 
Q0e;v.:du Roku ' Chopinowskiego w  
Lublinie. Koncert ten był jednym 
z  cykht koncertów „Żywe wydanie 
dzot Chooina: i  zosrał powtórzony 
kilkakrotnie dla młodzieży szkół 
średnich. Wykonawcą był znany 
pian:- a pvo£. Józet Smidowicz. Sio 
wo wstępne wygłosił dyrektor gim 
nazjum męskiego ob. Bojarczuk.

--------- KJ--------- |

Robotnicy cukrowni
2 JAMiiiili" w 8fliEzewlta[ti

Kółko artystyczne zespołu świe
tlicowego przy Cukrowni „Lublin-1 
w  ramach współpracy załogi tego 
zakładu ze wsią Rybczewice w por
wiecie krasnystawskim dało tamtej 
szym mieszkańcom w  niedzielę dnia 
27 lutego przedstawienie jednoak
tówki pt. „Słublokatorka", polączońe 

własnej okiestry fa- 
świetlicowy, 

który wziął udział w  występie w 
Rybczewicach liczył 33 osób.

Jak jus informuje przewodnic-.ą- 
cy Rady Zakładowej tow. Jan Ka
miński,, opróca-»pomocy związanej z 
techniczną naprawą maszyn i  wyją 
zdćw zespołu śwlclicowego —  fahry 
czny komitet współpracy z wsią za 
mierzą pomóc mieszkańcom Rybcze 
w ic w  zelektryfikowaniu ich wio
ski. Jak i kiedy będzie to robione 
— zadecyduje się o tym na na j W iż 
szych posiedzeniach komitetu.

z  koncertem 
brycznej. Cały zespół

W  czasie obrad wygłoszono 
dwa referaty polityczny i gospo 
darczy, ze szczególnym omówię 
niem akcji „H “ . Wykonanie na
kreślonych dla powiatu łukow
skiego planów skupu i -kontrak
towania tuczników będzie miało 
przebieg pomyślny, ze względu 
na to, że akcja hodowli trzody 
chlewnej jest prowadzona w 
myśl interesów rolnika, ponie 
waż hodowla jef jest podstawa 
budżetu drobnych gospodarstw 
rrlnych, w szczególności na ubo 
rdch glebach powiatu łukowskie 
go. Z techniczną stroną akcji za 
poznali zebranych przedstawi
ciel Centrali Mięsnej i okręgowy 
lekarz weterynaryjny.

Na konferencji ustalono, że 
Gminne Spółdzielnie S. Ch po
wiatu łukowskiego zakontraktu
ją zamiast wyznaczonych 15.100 
sztuk —  19 tys. sztuk trzodv 
chlewnej. W  związiku z tym po 
wiadomiono poszczególne G. S. 
o ilości sztuk przewidzianych 
dla nich do zakontraktowania. 
Do pomyślnego przebiegu kon
traktowania przyczynia się pro 
wadzona równolegle szeroko za 
krojona akcja uświadamiającą. 
Udział w niej biorą przedstawi
ciele Gminnych Spółdzielni S. 
Ch., partii i innych stronnictw 
politycznych, ZMP, sołtysi i rad 
ni gminni, przy dużym udziale 
członkiń K ó ł Gospodyń W iej 
skich. Związek Pow. Z. S. Ch. 
w Łukowie, doceniając ważność 
akcji, zaangażował specjalnego 
referenta do prowadzenia spraw 
związanych ze skupami i kon
traktowaniem trzody chlewnej.

Zjazd statutowy
Stronnictwa Ludowego
w P u ł a w a c h

(bw) —  Onegdaj odbył się w  Pu 
ławach Zjazd Statutowy Stronnic
twa Ludowego. Wzięli w  nim udział 
przedstawiciele Zarządu Woj. S. L?  
ob. ob. Ziemski. Oracz-Tłuczek i 
Dębek. Referat polityczny, którego 
wysłuchało 300 uczestników, wygło
sił ob. Oracz. W ożywionej dyskusji 
poruszono sprawę realizacji akcji

Władze powiatowe S. L. wybrano 
jednogłośnie z prezesem ob. Stefa
nem Wieczorkiem na czele. Zebrani

A kadem ie m ickiew iczow skie
w  P u ł a w a c h

(tr) — W Puławach odbyły się | drugiej dorośli. Referat o twórczo*
przed kilku dniami dwie akademie, " L~' ....  ' ’  “ “  ~1' ”
związane z  obchodem 150-lecia uro 
dżin Adama Mickiewicza. W pierw 
szej wzięła udział młodzież, a w 

--------- O---------

Tom aszów  Lub.
ma Kaarcys Ssum sirza

ftd) —  Wojewoda lubelski zaiwier 
dził wybory nowego burmistrza w 
Tomaszowie Lubelskim. Został nim 
tow. Michał Zubryń, którego 12 bm. 
wprowadzono w  urzędowanie, w o- 

ńa zjeździe wysłali depesze do człon i becności starosty powiatowego ob.
ków Rządu, należących do Stronnic 
twa Ludowego Na zakończenie zja 
zdu uchwalono rezolucję, potępiają
cą podżegaczy wojennych i wyraża
jącą wolę marszu :u socjalizmowi 
wspólnie z masami robotniczymi.

Leona Krzaczka. Mieszkańcy mia
sta pokładają wiele nadziei w  oso
bie nowego burmistrza, a szczegól
nie Uczą na ulepszenia w  gospodar 
ce miejskiej i podniesienie zaniedba 
nego staną sanitarnego miasta.

Z  s o l i  *«jtfoe«/e#

Ukraiński zbrodniarz faszystowski
skazasiy.na k a rą  śm ierc i
(sz) —  Niedawno Sąd Okręgowy 

w  Zamościu rozpatrywał sprawę u- 
-----O-----

3 lala v»ię7teK!a
ia BOdsisanie Yolkslfcty

Zamojski Sąd Okręgowy rozpatry 
wał onegdaj sprawę • Mieczysława 
Brzozowskiego,
szenie przynależności do narodu nie 
meckiego w r. 1943, oraz działalno 
ści na szkodę Polaków. Między in- } met, jako członek SS wraz z bandą
nymi pobił on w  czasie przeprowa- : ukraińską, współdziałającą z Niem-
dzanej z sołtysem niemieckim re- ! cami dokonał zabójstwa trzech Po- 
w zji we wsi Sąsiadka, Feliksa Bart I laków o nieustalonych nazwiskach 
nika i strzelał z karabinu do ucie- j w  Nabożu pow. tomaszowskiego, 
kujących. Sąd skazał Brzozowskie
go na 3 lata więzienia.

kralńskiego zbrodniarza faszystow
skiego Eugeniusza Mahometa, oskar
żonego o denuncjowanie ludności 
polskiej w  ’ atach okupacji i speł
nianie funkcji konfidenta zamojskie 
go gestapo. Między innymi zbrod
niarz wydał w  ręce gestapo Bene
dykta Sendetkiego, oskarżając go o 

oskarżongo o zgło- i posiadanie broni. Sendecki został 
j wskutek doniesienia aresztowany i 
: rozstrzelany. W maju 1943 r. Maho-

ści Mickiewicza wygłosił na obu 
akademiach uczeń 11-tej klasy koL 
Kozak, podkreślając współpracę 
Mickiewicza z rewolucjonistami ro 
syjskimi. Na bogaty program arty
styczny złożyły się występy ucz
niów* il-letn iej szkoły i Liceum Roi 
niczego. Wykonali oni szereg dekla 
mecji, ballad i bajek Mickiewicza 
oraz inscenizacje z Pana Tadeusza. 
Wygłoszono również utwory poety 
w  przekładzie Puszkina na język 
rosyjski. Akademię zakończyły ple
śni .do tekstów mickiewiczowskich 
w  -wykonaniu chóru szkoły 11-let- 
niej.

A k t y w i ś c i  w i e j j s c y  
obradowali w Biłgoraju

Z M P

(jł) —  Ubiegłej niedzieli odbyła 
się w  Biłgoraju konferencja akty
wistów wiejskich ZM P z całego po 
wintu. Wzięli w  niej udział przed
stawiciele Woj. Zarządu ŻMP kol. 
Kmicic i przewodniczący Zarządu 
Pow ZMP kol. Zapol«ki ,którzv wy 
gasili referaty o zadaniach ZMP w 
najbliższej przyszłości. Wszystkie

Koła ZM P w  powiecie będą zapra
szały na swe zebrania sympatyków
spośród miejscowej młodzieży, oraz 
nawiąże się ścisłą współpracę mię
dzy Kołami wiejskimi i miejskimi. 
Na zakończenie konferencji zapoz
nano zebranych *z z a d a n i a m i  
ZMP-owców w  realizacji akcji „H “.

N A U K A

KURSY kioju, s z 'W ; 
męskie, damskie. Dobro
wolskiej Lublin Krak. 
Przedni. 33 przyjmuje -a 
oisy. 600 K

K U P N O  - S PR ZE D A Ż

NASIONA, cena hurtowa 
dla odsprzedawców pole 
ca: Ochmiński i., u but!, Lu 
bąriowska 15, 510 G

Z G U R Y

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
. Wydział Powiatowy yy Hrubieszowie ogłasza 
przetarg ofertowy nieograniczony na dostawę 
‘2 300 łon kamienia brukowca lub kamienia polne, 
go o wywarach 15 do 30 cm, na budeWę drogi po
wiatowej Hrubieszów — Grabowiec.

Kamień len winien być dostarczony do stacji 
wyładowczej Koniuchy na trasie kolejowej Zn 
wada —  Hrubieszów w terminie do dnia 31 maja 
1949 roku

Oferty wraz z kwilcm na złożone w Urzędzie 
Skarbowym wadium w wysokości 1,5°/» sumy ofer
towej należy składać, lub przesyłać w zalakowa
nych kopoitacb do Powiatowego Zarządu Drogo
wego w Hrubieszowie,

Otwarme ofert nastąpi w durn 2 kwietnia 
1949 r. o godz. 12 w lokalu Zarządu Drogowego w 
btrpbieszowiu pokój Nr. 10

Bliższych wyjaśnień w sprawie tej dostawy 
udzK-d Powiatowy Zarząd Drogowy.

W  końcu Wydział Powiatowy zastrzega sobie 
prawo do:

f 1) Unieważnienia przetargu bez podania przy
czyny i bez zobowiązania ponoszenia jakichkol
wiek odszkodowań.

2) Częściowego skorzystania z oferty.
... n3) Wyboru oferenta bez względu na -wyniki
przetargu.

Przewodniczący Wydziału Powiatowego
. (—) M. lemiełnlak

520 K. Starosta Powiatowy

ZGUBIONO legitymację 
partyjną PPR Nr. '051333 
wydaną przez Komitet 
Powiatowy w Kraśniku 
na nazwisko Glusiec An
ton j zam. Kolonia Stu
dzianki pow. Kraśnik

503 G

ZAGUBIONO legitymację 
służbową wydaną przez 
VV. Z. G. oraz legityma
cję Związkową na nazwj 
sko Gołębiowski Marian 
zam. Lublin — Lubartów 
ska 1. 504 G

SKRADZIONĄ legii yma- 
cję Związku Zawodowego 
Pracowników Handlo
wych i Biurowych Od
dział w Lublinie Nr. 510 
lta nazwisko Wandy Beze 
tińskiej - Szymańskiej 
uniewążnm aię. 505 G

ZGUBIONO ka-rtę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik na nazwi
sko Padjasek Czesław, Lu 
kowo k''Biłgoraja. 507 G

WLRDUCH Stanisław za 
gubił dowód osobisty, za 
świadczenie RKU Wiodą 
wa, kartę osiedlenia wy
daną przez PUR oraz kar 
tę osiedl*"-'* Maśn.cka ■ 
Józefą^ 60S o

UNIEWAŻNIAM zagubio 
ne | dowody: kennkartę
mojej żony Dunibal .Anie 
li, legitymację Związku 
Zawodowego, książkę U- 
bezpieczalni Społecznej 
Lublin, wvdane na mo
je  nazwisko Dumbal Jan 
zamieszkały Lublin, Prze 
myślowa 29—11. 509 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik na nazwi
sko Głuszczak Stanisław 
zamieszkały Kajetanów- 
ka. 51? G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Lublin — Powiłat 
na nazwisko Rudzki Wa 
cław rocz. 1926 zam. 
Dzgćrze — Bełżyce.

505 G

UNIEWAŻNIAM zagubio 
ną książeczkę tożsamości 
konia Nr. 1074/M/46 wy 
daną na nazwisko Józef 
Kurzyp, zamieszkały w  
Sigiełkach. 515 G

UNIEWAŻNIAM zgubioną 
kartę rejestracyjną wyda 
ną przez RKU Kraśnik 
pa nazwisko Staroń Fmtv 
ciszek zamieszkały we 
wsi Kj z ł s 516 G

Sąd uznał winy oskarżonego za udo 
wodnione i skazał Mahometa na 
karę śmierci, utratę praw obywatel
skich na zawsze i przepadek mienia.

Ciekawy odczyt 
o malarzu polskim 
w  Z a m o ś c i u

(sz) —  Ostatniej niedzieli odbył 
się w  Zamościu ciekawy odczyt 
prof. Michała Pieszki pt. „Z  Artu
rem Grottgerem w  dolinę łez przez 
Warszawę, Bór, Lituanię i wojnę". 
Prelekcja była gęsto ilustrowana 
obrazami świetlnymi. Słuchacze za
poznali się na niej z całokształtem 
twórczości i życiem Grottgera jaka 
malarza odtwarzającego tragizm 
dziejów Polski. Czysty dochód z im 
prezy przeznaczono na zakup ksią
żek do biblioteki ezkolnej we wsi 
Białobrzegi.
_________________________  i.ł •

Odpowiedzi
korespondentom

Bielecki Stanisław Chełm. —4 
Prosimy o przysłanie kilku prób
nych notatek, za które zapłacimy 
honorarium w razie umieszcze
nia w gazecie. W sprawie przyję
cia nadeślemy odpowiedź listoi/>- 
ną.

TA3ELA IWfiRAHiSH 55 LOTERII
4-ły dzień ciągnienia Ul-ej klasy

Wygrane po 1.000 930 podły na nr
nr: 49533 w Krakowie, 53G08 w  So
snowcu, 63150 w  Poznaniu, 71229 w 
Warszawie.

Wygrana 503.000 zł padła na nr:
20336 w  Drezdenku.

Wygrana 203.030 zł padła na nr:
21661 w  Częsiocnowie.

Wygrane no 100 030 z! padły na
nr nr: 17233 2J105 27747 32352 54167 
62644 63628 6/198 67125 745i9 7453o.

Wygrane p j 43.003 zł jiadły na nr 
nr: 4143 21016 3C528 37113 43372
70743 73983 78227.80412 94303.

Wygrane po 16 000 zł padły na nr
nr: 2154 8507 9529 10449 20542 2Ji25 
29171 33193 34310 43971 43332 46605 
55199 5.'642 57915 59610 62104 70015 
70533 72780 73532 74454 77343 77451 
79644 80655 82249 85740 86586 87524 
92471 63031.

Wygrane po «  000 z! padły na nr
nr: 458 3201 4321 5630 5361 5930 679¾ 
7328 9587 11591 12170 13252 16532 
18883 19393 19470 19831 2C691 22706 
23529 27510 20800 30253 30S55 3100« 
33233 34431 34843 36767 3G338 39827 
39882 41654 44423 45990 46057 43054 
52356 52483 55121 55924 53158 56182 
53222 57746 62780 62388 63S57 66040 
07075 67270 67718 69535 70512 71943 
72332 72033 72994 76104 78593 79611 
82332 83530 83C51 89408 90053 91088 
91865 93011 93753 £4775.

Wygrane pa 4.900 zł padły na nr
nr: 727 1418 457 932 2480 548 654 976 
3039 232 489 539 930 943 5226 278 401 
788 986 6032 7133 165-250 443 9333 
679 10419 437 11821 12597 13891 855 
14CS2 615 15686 16001 729 17941 975 
16679 20612 772 840 621 21288 22754 
22670 23153 3704 935 24294 537 25071 
28414 25411 588 705 27625 27928 26277 
896 23685 29903 30598 30205 31070 522 
82659 383 33405 470 800 34353 933 
36277 525 37231 831 38362 618 39021

147 163 740 951 40162 305 902 41568 
613 717 42910 432S3 650 744 44794 
45133 579 46542 47302 48232 49209 477 
49015 50065 548 987 51301 062 52011 
020 175 53580 842 352 987 58061 103 
497 781 58253 324 511 53164 178 C0644 
61G50 6215o 256 6oG59 2:-7 311 387 429 
622 646 722 821 65120 521 63219 C68 
87255 351 745 68261 332 346 493 63i 
825 70439 71C50 137 309 711 845 7229J 
615 73607 74294 316 651 C12 820 75712 
17103 78211 620 79028 530 533 730 
80092 314 517 668 81839 954 930 82089 
097 102 747 83221 640 84210 £66 82T 
85682 C38 86320 409 631 720 88364 
583 615 89228 91433 779 92i30 249 
270 94307 914 985.

Dalszy ciąg wygranych po 1.000 zł.
•

49022 28 43 134 95 288 348 59 420
60 95 501 33 68 610 53 165 50195 20» 
42 368 74 423 41 83 7 672 84 48 51030 
49 153 85 243 6 455 514 621 55 52133 
276 3C2 94 471 7 519 35 59 755 876 34 
904 70 53016 70 £8 110 29 294 355 71 
81 94 421 43 6 534 76 832 96 9U3 54035 
201 65 450 93 567 607 43 97 701 68 
55012 108 20 63 260 376 432 604 69 78 
740 84 322 34 45 927 50000 £6 243 83 
94 303 69 73 455 581 721 49 898 35 78 
939 51001 020 353 103 64 82 6 221 314 
30 70 84 42G 536 73 97 718 72 80 83B 
77 959 58103 60 25f 450 ES2 C06 732 
813 938 41 59253 8 72 3’ 4 71 88 414 
23 85 573 878 853.C0123 31 92 213 24 
352 62 438 72 6 527 43 667 70 733 ad 
851 980 61 031 100 83 252 4u7 53 532 
65 659 891 62C32 131 78 94 233 66 51 
622 76 712 05 90 865 939 63154 80 Z 
74 3SS 468 91 648 85 620 87 97 744 
879 £00 22 -88 9 64 050 11S 34 7 453 
94 501 63 82 90 674 919 59 81 65321 
221 80 354 67 84 400 633 741 <3 71 83 
845 75 96 934 6C087 270 80 378 453 98 
544 82 99 738 892 67054 199 272 71 
£8 94 360 465 670 75.0 89 821 21 P3< 
8 87 63024 53 66 121 83 202 3S S8| 
502 613 86 713 55 60 844 940 1 4 0f 
011 25 134 76 91 238 57 325 76 459 3

O alszjfc ias łTygramcIi  w  k o ie y a g e
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L u b e l s k i e  
wykonały plan

Zimowy plan napraw dla lubel
skich warsztatów TOR nakreślony 
przez Zarząd Centralny tego przed 
siebiorstwa na styczeń ł luty br. 
obejmował 74 głównych i 19 śred
nich napraw ciągników dla mająt
ków Państwowych N !eruchomości 
Ziemskic.h Plan ten ustalał urucho 
mienie 17 brygad monterskich, okre 
ślając jako normę dla naprawy głó 
wnej —  282 roboczogodziny.

Zgodnie z tym planem dostawa 
traktorów do naprawy miała się za 
cząć od dnia 1 stycznia br. W rze- 
czyw!stości dopiero po licznych po 
nagleniach i  depeszach pierwsze 
traktory z PNZ przybyły w  dniu 14 
stycznia. Niezależnie od straty dro 
gocennych dwóch tygodni (25 proc. 
całości czasu) dalsze trudności w 
wykonaniu planu zaczęły narastać

POSIEDZENIE 
TOW. FIZYCZNEGO

Dnia 20 bm. o godz. 10.45 w  za
kładzie Fizyki Doświadczalnej (G*m 
nazjum Staszica II  p.) odbędzie się 
posiedzenie naukowe Towarzystwa 
Fizycznego. Porządek dzienny prze 
widuje referat Danuty Stachórskiej 
pt. , Waritrony i  ciężkie mezony 
Powell‘a“. Goście mile widziani

KOM UNIKAT UMCS
Dotychczasowy kustosz B;blioteki 

Głównej mgr Władysław Skoczylas 
został mianowany przez Ministra 
Oświaty Kierownikiem Biblioteki.

XV KONCERT FILHARM ONII
W dniu dzisiejszym o godz. 19,30 

w  sali Teatru Muzycznego Tadeusz 
Wroński wystąpi z koncertem skrzyp 
cowym Mozarta z towarzyszeniem 
orkiestry Filharmonii Lubelskiej 
pod dyr. Adama Wyleżyńskiego.

W programie ponadto utwory 
G” nki i Noskowskiego. Bilety w  ce 
nie od 100 do 250 zł do nabyc’a w  
kasie Teatru. Dla młodzieży, woj
ska oraz * pracowników państwo
wych i samorządowych kancelaria 
Filharmonii wydaje zniżki 50 proc. 
w godz:nach od 10 do 14.

Cokad dziś idłiemy
K I N A

APOLLO: „Dzwonnik z Notre 
Dame“
godz. 15, 17,30, 20

BAŁTYK : „Na granicy** 
pocz. godz. 15, 17, 19

RIALTO: „Symfonia pastoralna" 
pocz. godz. 15, 17,30, 2P

T E A T R Y

TEATR MIF-iSKf:
„Lisie Gniazdo" godz. 19,30 

TEATR MUZYCZNY:
„Chata za wsią" godz. 19,30

r>YŻl RY a p t f .k
Dziś w  nocy dyżurują apteki przy 

ul- Krak. Przedm 47, Narutowi
cza 27, Nowej 23 i  M. Buczka 23.

PIĄTEK. 18 marca
,Sygnał czasu* 5 10, lf-57. 
Wiadomości: 5.10, 6.10. 7-60, 8.00, 

2 00, 16 00. 17.45, 20.00, 23 00.
5.20 Koncert poranny. 6.30 Muzy-
а. 7 25 „Komuna Paryska" — pog. 
:.55 Gazetka szkolna. 11.00 Aud 
ttkolna dla klas młodszych. 12.30 
iud. dła wsi. 15.30 Koncert muzyki 
udowej. 1615 Skrzynka ogólna.
б. 25 „W  płonącym Paryżu" — mon 
aż poetycki 17.00 Koncert dla przo 
iowników pracy. 17 30 „O zawodach 
lektrotechnicznych" — pog. 18.00 
dozaika muzyczna. 18.35 „Daleko 
d  Moskwy" (4). 19 00 „Komuna Pa 
yska" —- aud. dla „SP . 19.15 Kon- 
ert symfoniczny. 21.00 „Melodie 
wiata". 21.30 Z życia Węgier. 22.00

„Na dobranoc". 23.10 Poematy sym
foniczne Aleksandra Skriabina

Dodatkowy sam ochód
na Unii  Nr 3

warsztaty T O R  
zimowych napraw w terminie

z winy bratnich Okręgowych War
sztatów TOR w  Mrągowie, Cneł- 
mie i  Radomiu, które nie zwracały 
na termin części, przesłanych im do 
wykonania. Lubelskie warsztaty Nr 
75 bowiem nie mają urządzeń po
zwalających na precyzyjne wytacza 
nie wałów wykorbionych, korbowo 
dów, szlifowanie tulei cylindro
wych itp. i takie prace przekazy
wały zgodnie z zarządzemem Za
rządu Centr. TOR do w. w. warsz
tatów.

Nie pomagały i tutaj listy, pona
glające depesze, a nawet Ust otwar 
ty na łamach prasy do bratnich za 
łóg TOR-owych. Organizacja partyj 
na i Rada Zakładowa w obliczu ta
kiej sytuacji wystąpiła w dniu 12 
lutego do Żarz. Centr. TOR z pro
śbą o przedłużenie terminu wyko
nania planu napraw o 2 tygodnie, 
tj. do dnia 15 marca br. Załoga war 
sztatów zobowiązała się równocze
śnie do wykonania planu w tym ter 
m!nie, uchwalając przedłużenie cza 
su pracy z 8 do 12 godzin dziennie 
przy rezygnacji z zarachowania do 
datkowych 4 godzin pracy jako go
dzin nadliczbowych aby nie podra
żać kosztów remontu.

Nawet i taka ofiarność ze strony 
robotn;ków TCR nie doprowadziła
by jeszcze do 'wywiązania się z przy 
jętych zobowiązań, gdyby nie do
szło do tego powszechne zrozumie
nie że wykonanie planu w  nowym 
term’nie staje się punktem honoru 
całvch warsztatów. Poszczególne bry 
gady monterskie stanęły do współ
zawodnictwa. I  dzień 15 marca stał 
się dniem triumfu całej załogi war 
sztatów Nr 75 —  plan został wyko
nany.
' A  oto jak na tle wykonanych zo

bowiązań przedstawiają się wyniki 
poszczególnych przodowników pra
cy:

1) tow. Roman Strawa wyremon
tował łącznie 5 sztuk traktorów 
„Ford -  Fergusson", 2 sztuki — 
„Farmall H“ i 1 sztukę „Farmall 
B‘‘, korzystając z pomocy dwóch 
uczni, którzy po trzy dni w  tygod
niu guedzaia w  szkole na nauce;

2) tow. Stefan Jakubik — napra
wił 1 traktor „J. Deere", 1 „Far
mall M", 3 traktory „Farma]] H “ 
i 1 silnik traktorowy „Ford-Fergus 
son" — korzystając z pomocy tylko 
jednego uczp;a;

3) tow. tow. M. Kucharski i M. 
Wroński wyrorr^uiiYw-alj ro^em 6 
traktorów „J. Deere**, 4 traktory

..Fanu-U H “ oraz jeden silnik „Far 
m»'l H“;

4ł oh. Kaz’m!e>-z Barański wyre
montował sam 3 traktory „Ford - 
■Per^isson", a 2 dalsze z pomocą ko 
1p" " w :

5t tow. Branieław Nata tow. W. 
Wniciaf-k] ] tow. Jan Pvła — na- 
nranrui k-ażdy po 4 traktory „Lanz- 
Buł,dog“ .

Poza nimi wyróżnili się wielką 
wydajnością pracy: tow. Józef Woź 
nłak —  tokarz, tow. Władysław 
Wójtowicz - -  spawacz i  Józef Gó
ra — ślusarz.

Dokładne obliczenie wyników 
wszystkich przodowników pracy 
TOR przy pomocy systemu punkto
wania ustalonego regulam nem 
współzawodnictwa nie zostało jesz
cze zakończone, w podanym wyżej 
zaszeregowaniu mogą więc nastą
pić drobne przesunięcia Jedno jed 
nak jest pewne, że wszyscy wyżej 
podani przodownicy pracy na liście 
przodowników pozostaną.

(„J“>
(Koresp. „Szt. Ludu**) 

* * *

UD REDAKCJI. — Wykonanie 
planu przez załogę lubelskich 
warsztatów TOR pomimo tylu na 
potkanych trudności jest godne 
podkreślenia. Wysiłki jednak or
ganizacji partyjnej i Rady Zakła
dowej winny przede wszystkim 
być skierowane na usunięcie przy 
czyn hamujących realizację pla
nu, współzawodnictwo bowiem 
nie może polegać na przedłużaniu 
godzin pracy ponad ustawową 
normę S godzin. Współzawodnic
two ma doprowadzić do ogólnego 
wzrostu wydajności pracy przez 
usprawnienie produkcji, przez ra 
cjonalizacje sposobu pracy, przez 
wkład inteligencji robotnika w 
wykowwane dzieło, a nie przez 
przedłużanie dnia pracy.

------- O-------

Ruchom e b b l o t e k i
dla februk [ifbstSiiicSi

Wydział Oświaty i Kultury Zarżą 
du Miejskiego przygotowuje dla lu 
bełskich fabryk i  zakładów pracy 
biblioteczki ruchome, które już w 
najbliższych dniach zostaną oddane 
do użytku szerokich rzesz czytelni
ków. Na początek będą uruchomio
ne trzy bibl!oteczki po 50 tomów, 
zawierające dzieła pisarzy najnow
szych oraz na i wartościowsze z  utwo 
rów pisarzy dawnych.

11’! i  Kaiimsitips
p r z e  j i 1 1

Wydział Opieki Społeczne!
Z dniem 14 bm. Wydział Opieki 

Społecznej Zarządu Miejskiego prze 
jął od Ligi Kobiet prowadzony przez 
nią dotychczas dzielnicowy żłobek 
przy ul. KalinowszcZyzna 59. W 
związku z przejęciem żłobka lokal 
jego podlega Obecnie gruntownemu 
remontowi i dzieci w  tym czasie 
przebywają w  domach rodziciel
skich. Ukończenie remontu przewi
duje się na kon’ec przvszłego tygod 
nia i wówczas 30 dzieci robotni
czych znajdzie z powrotem w  nim 
pomieszczenie i on’ekę.

Dyrekcja Miejskiej Komunikacji 
Samochodowej w Lublinie, w zwią
zku ze zwiększoną frekwencją pa
sażerów, postanowiła uruchomić w 
najbliższych dniach dodatkowy sa • 
mochód na linii Nr „3".

Autobus Nr 3 kursujący obecnie z 
Abramowie do Lipowej o godz. 7-ej 
będzie kursował w dni powszednie 
przez Plac Bychawski i Nową Drogę 
a następnie od Bramy Krakowskiej 
o godz. 7.20 do Melgiewskiej przez 
Tatary i Brono wice. Natomiast po 
południu autobus linii „3“ , kursujący 
dotychczas na trasie Rzeźnia—Dwo
rzec odchodzący spod Bramy Kra
kowskiej o godz 14 42 będzie jechał 
przez Zamojską i Łęczyńską. Ten 
sam autobus odchodzący spod Bra-

L. O. Z  L. A. PRZEPROWADZI 
ZAPRAW Ę KONDYCYJNĄ 
DLA LEKKOATLETÓW

W związku z wyjściem lekkoatle
tów na bieżnie 1 boiska — Zarząd 
LO ZLA  pragnie przygotować zawo
dników zarówno kondycyjnie, jak i 
technicznie tak, aby stanęli na w y
sokości zadania w obfitym w impre
zy lekkoatletyczne sezonie t urządzi 
zaprawę przedsezonową dla męż
czyzn. Zaprawa ta odbywać się bę
dzie dla zawodników stowarzyszo
nych i niestowarzyszonych wspólnie 
w  sali Woj Ośrodka Kultury Fizy
cznej (Dom Żołnierza) we wtorki i 
czwartki w  godzinach 18—20, po
cząwszy od dnia 22 bm

Dwa pierwsze tygodnie poświęco
ne zostaną na zaprawę dla biegaczy, 
którą poprowadzi instruktor Wiktoi 
Kramek.

Zgłoszenia zawodników niestowa
rzyszonych przyjmuje sekretariat 
LOZLA, czynny codziennie oprócz 
czwartków w  godzinach 17—19 w 
Domu Żołnierza, pokój Nr 85.

DODATKOWE NAGRODY 
ZA  MARSZE JESIENNE

(LL ) —  Powiatowy Inspekcofat 
Kultury Fizycznej w Zamościu przy 
dzielił junakom SP z gminy Teres
pol sprzęt sportowy, jako dodatkową 
nagrodę za masowy udział w  mar
szach jesiennych.

Taką samą nagrodę otrzymał gmin 
ny hufiec SP w  Krasnobrodzie za 
udział we wszystkich imprezach 
sportowych, oraz zespół junaczek 
żeńskiego hufca „Służba Polsce" w  
Sitnie powiatu zamojskiego.

my Krakowskiej o godz. 16 20 będzie 
kursował przez Bronowice do dwor
ca. W soboty po południu dodatko
wy autobus Nr 3 jadący od Bramy 
Krakowski (j do Rzeźni o godz. 1342 
będzie także kursował przez Zamoj
ską i Łęczyńską Ten sam zaś auto
bus jadący od Bramy Krakowskiej 
do Rzeźni o godz. 14 20 będzie kumo 
wał przez Bronowice do dworca.

Wprowadzenie dodatkowego wozu 
na linii Nr 3 połączy przedmieścia 
jak Tatary i Bronowice oraz ul. Łę 
czyńską ze śródmieściem. Pożytecz
na ta inowacja ma na celu umożli
wienie światu pracy dostanie się w  
godzinach rannych do miejsca pra
cy, a w godzinach popołudniowych 
powrotu do domów. (r. J.)

P IŁKARZE
LUBELSKIEJ GW ARDII 
PRZEBYW AJĄ W ZAKOPANEM

W Zakopanem przebywa na obozie 
kondycyjnym szesnastu piłkarzy lu
belskiej Gwardii. Kilka dni temu 
rozegrali oni dwa spotkania piłkar
skie z Gwardią bydgoską i drugim 
zespołem Gwardii szczecińskiej. W 
obydwu meczach zwyciężyła druży
na lubelska w  stosunku 2:1 i  1:0. 
Z piłkarzami przebywa trener — 
Tymosławski. W najbliższym czasie 
rozegrają oni dwa spotkania w Wie
luniu i na Śląsku.

Piłkarze Gwardii lubelskiej prze
bywać będą na obozie kondycyjnym 
jeszcze pizez okres 10 dni.

SZCZAW IŃSKA W YRÓŻNIA SIE 
DOBRĄ GRĄ 

W BUDZIEJOWICACH

Znana sportsmenka lubelska Emi
lia Szczawińska brała udział w  re
prezentacyjnej drużynie polskich 
siatkarek przeciwko repr. siatkarek
czeskich.

W następnym spotkaniu Szcza w iń
ska grała w Budziejowicach, demon 
strując widowni doskonałe ścięcia. 
Tym razem zespół polskich siatka
rek odniósł nad Czeszkami zdecydo
wane zwycięstwo w  stosunku 3:0 
(15:1; 17:15; 15:5).

Obok Iublinianki wyróżniły się do 
brą grą, znane z pobytu w  Lublinie 
Pogorzelska i Tomaszewska z Groma 
gdyńskiego.

Pierwszy artykuł ustawy o bezpir 
czeńswie i higienie pracy głosi, że przy 
wszelkirh robn*aeh muszą być zaslo 
sowane środki zapewniające ochronę 
życia 1 zdrowia pracowników, a w 
szczegóinośrl: ,,a) maszyny I urządzę 
nia powinny być tak skonstruowane 
lub posiadać takie osłony i zabezpie
czenia, by zapewniły pracownikiwl bez 
pteezeństwo i higieniczne warunki 
pracy; b) lokale, w których odbywa 
się praca, powinny w zależności od 

rodzaju produkcji ; typu zaklndów 
oraz liczby pracowników być dość 
obszerne, dobrze wentylowane, czy
sto utrzymywane, doelalecznic ojwiei 
lane | ogrzewane, powinny posiadać 
urządzenia eelem usuwania powstają
cych przy produktj i pyłu, gazów, 
szkodliwych wyziewów { odpadków; 
e- urządzenia zapewniająre pracow
nikom zdrowotne warunki życia pod 
czas pobytu w  zakładzie pracy jak 
jadalnie, ubiwulnie, umywalnie, nslt 
uy Itd. powinny czynić zadość wyma 
gontom higieny../'

\\7 Hucie Szkła „Tatary** przepisy 
* *  te nie tylko nie są stosowane, 

ale to co się tam dzieje na odcinku 
bezpieczeństwa i higieny pracy jesi 
WTęcz zaprzeczeniem wszelkiej troski 
i dbałości o robotnika Uderz? kary
godne wprost nieposzanowanie zdro
wia ludzkiego.

W głównej hali produkcyjnej nfe ma 
szyb w oknach. Temperatura zupeł
nie iak aa dworze. Przy wannie z

płynnym szkłem nieznośnie gorąco, a 
krok dalej przejmujący ziąb i prze
ciąg. Młodzi chłopcy biorą z warszta 
tów go-towe wyroby j podają je do 
magazynu. Są bezustannie pod dz.ia 
laniem zmiennych i skrajnie różnych 
temperatur. Nikt nie troszczy się o ich 
zdrowie, czy też o zdrowie zatrudnię  ̂
nych tam kobiet i robotników. Przez 
całą zimę nikt nie pomyślał o wsta- I

kurzona, leź nie wpływa na podnle 
sienie stanu hi-ienicznego. W  mate
rialni, gdzie odbywa się mieszanie 
sody, brak odpowiedniej wen’ylacjł 
ssąco . tłoczącej, to samo w kle 
parni.

Przy generatorach schody są ze
psute, pokryte grubą warstwą lodu

Bezpieczeństwo i h glena pracy
w hucie „Tatary"(ii)

wieniu szyb. Dyr. Kuzel usprawiedli 
wia się:

— „Przy piecu gorąco a ci którzy 
zdała od niego pracują muszą prze
cież mieć., świeże powietrze".

„Dlaczego nie urządzacie wentyla
torów?"

— „Okropnie drogie" —- broni się 
dyr. Kuzel.

Życie ludzkie wydaje się tu widocz 
nie mniej kosztowne. ,

Główne drzwi w hall zepsute, nlr 
domykają się I stąd stałe przeciągi 
Przy wydmuchiwaniu szkła zajęci 
są młodociani, nie liczący jeszcze 
lat 18, Tadeusz Maciejewski | Ry
szard Wójcik.

Wbrew wszelkim przepisom odby
wa się przesiewanie marglu w giów 
nej hall. Ciężki, duszący pył unosi 
»ie w do wietrz,u Podłoga brudna. Zn

i stale spływa po nich woda Wokół 
generatorów pełno błota. W  nlek'ó 
ryrh miejscach generatory nie są 
odgrodzone poręczami.

W  kuźni, narzędzia ręczne jak 
przecinaki i młotki mają rozklepy 
Izw. „grzybki*, co la iwo może spo
wodować nieszczęśliwy wypadek 
(wpadnięcie odłamku żelaza do 
oka).

Robotnicy nie otrzymują ubrań o- 
chronnycb ani okularów chronią
cych oczy przed zaćmą. Robotnicy 
materiałowo! i klepami nie mają re 
spiramrów. Wdychają bezpośrednio 
niezdrowy pył Brak umywalni, sza* 
ni | stołówki. Pracownicy zatrudnię 
ni przy- brudnych robolach nie otrzy 
mują bezpłatnych biletów do łaźni.

Co się tu szumnie nazywa „szafka
mi* dla robotników, to skleroue ce 
zwyczajnych desek skrzynki, brudne 
I pełne rupieci fabrycznych. Ubra
nia robotników są porozwieszane na 
ścianach.
Wszystkimi tymi sprawami nikt ssę 

nie interesuje. Jest wprawdzie refe
rent B. H. P „ który uczęszczał naweg 
na kurs. zorganizowany przez OKZZ, 
nie wykorzystuje on jednak naby
tych tam wiadomości, gdvż przeciwsta 
wiają się temu „udziałowcy". Do tej 
nory nie istnieje w hucie Koło BHP. 
Odnośny regulamin wisi wprawdzie 
na ścianie w  głcwnej hali produkcyj 
nej, znajduje się jednak w takńm sta 
nie, że jest niemożliwością go odcyfro 
wać,

Ani organizacja partyjna, ani Rada 
Zakładowa nie zainteresowały się za 
gadnicniem bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Organizacja partvjna winna w 
pierwszym rzędzie zająć się uświado
mieniem robotników, przełamać ich 
negatywne w wielu wypadkach usto 
■mnkowame się do tych „nowości" W y 
iaśnić robotnikom, że w naszym u 
stroju życie i zdmwie człowieka pra 
cv jest najcenniejszym dobrem, że do 
naczelnych zadań władz Polski Ludo 
wej należy otoczenie troską robotnika 
Stworzenie mu jak najbezpieczniej
szych i najhipienicznieiszych warun
ków pracy. Jeśli przedsiębiorca, tak 
jak się to dzieje w Hucie „Tatary" 
nie stosuje się do przepisów BHP. 
dzieła wbrew zasadom dzisiejszej rze 
e7\-wisfóśoi i na szkodę robotników. 
Temu powinni się pr/e^ę wgz-•■'kim 
przeciwstawić sami robotnicy. Gog.



♦ MŁ O D Z I  I DĄ ♦
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■KB ■■■■■■■■■■■■■■■»»

Grupa młodych akordeonistów - samouków, dzieci chłopskich i robot
niczych, którzy iw niedzielę 13 bm. składali w  Lublinie egzamin przed 
komisją gry fortepianowej pod kier. znanej działaczki pedagogicznej 

na polu muzyki w  Lublinie prof. Łosakiewiczowej.

Apel wiosenny S. P.
Zobowiązania junaczek i junaków

Dnia 13 marca br. 300 delegatów

hufców SP z powiatu lubelskiego ze
\

brało się w  saK Garnizonowego Klu 

bu Oficerskiego. Po złożeniu rezolu 

c ji powziętych w hufcach i po oży 

wionej dyskusji junaczki i junacy 

zobowiązali się:

Stale pracować nad podwyższe

niem swojego poziomu ideoologicz- 

nogo oraz brać żywy udział w zaję 

ciach polityczno .  Wychowawczych 

i pracy świetlicowej, pogłębiać w  

dalszym ciągu metody pracy ZMP 

jak samokształcenie, współpraca z

Tam gdzie się myśli o człowieku pracy
Byłyśm y na posiedzeniu Sejm u

Wynikiem współzawodnictwa w  J 
t nauce i przygotowaniu Czynu 

Kongresowego w  Gimn. i Liceum 
Ogólnokształ. M. Sobolewskiej 
było zajęcie przodującego miej
sca przez klasę X I. W nagrodę za 
to Dyrekcja szkoły zorganizowała 

■ a Koło Rodziców sfinansowało 
dwudniową wycieczkę do Warsza 
wy. Program wycieczki przewidy 

 ̂ wał między innymi obecność na 
obradach w  Sejmie R P  i w  Mu
zeum Wojska Polskiego. Termin 
wycieczki uzależniony był od • u- 

‘ stalenia daty rozpoczęcia plenar- 
\ nego posiedzenia Sejmu. Krótka 
’ wzmianka w  prasie o ustalonej 

dacie na dzień 1 marca wprawiła 
. nas wszystkie w  stan radosnego 
\ podniecenia. Tego radosnego na 

stroju nie mogła stłumić nawet 
fatalna pogoda.
, Na obradach sejmowych by
łam  pierwszy raz w  życiu i dla
tego wywarły one na mnie silne 
wrażnie. Podobała mi się wspa
niała kolista sala sejmowa. Zie
lone obicia krzeseł poselskich har 
monizują doskonale z brązowym 
kolorytem sali. Krzesła na balko 
nie dla publiczności wznoszą się 
amfiteatralnie. Światło pada z 
góry. Na głównej ścianie orzeł.

Polonez A-dur 
Z wystawy chopinowskiej
w gimn. im. Arciszowej

Staraniem Samorządu klasy X I 
Gimnazjum i  Liceum Arciszowej 
została otwarta dnia 12 bm. w y
stawa poświęcona Chopinowi. Jest 
to  ostatnia praca wykonana dla 
szkoły przez klasy, które ją wkrót 
ce opuszczą.

W chwili otwarcia wystawy na
dano ze studia szkolnego polone
za Chopina A-dur.

W  sali wystawowej panuje zie
lono -  biały półmrok. Przyćmione 
zielone światło reflektora pada na 
popiersie Chopina przepasane bia 
ło-czerwoną wstęgą.

Na środku stoisko z czasopisma 
mi zawierającymi artykuły poświę 
cone Chopinowi. Na drugim stoi
sku jest zbiór fotografii Chopina 
i  jego rodziny. Cennym ekspona
tem jest kopia listu Chopina leżą 
ca wśród rozłożonych nut.

W rogu sali otwarte pianino, 
na które spada miękko biało-czer 
wona draperia. Na tym tle profil 
Chopina, pod nim napis „Rok Cho 
pinow8ki‘, ł w  smukłym kryszta 
łowym wazonie białe kwiaty kalii.

Podczas trwania wystawy nada 
wana jest ze studia szkolnego ci
cha muzyka Chopina.

Całość piękna, utrzymana w  na 
strbjowym tonie Chopinowskich 
noctumów.

B. G, („Arciszanka")

przysłuchiwałyśmy się z przeję 
ciem obradom sejmowym, zdając 
sobie sprawę z ważności spraw 
omawianych. Czułyśmy głęboką 
radość widząc, że myśli się tu z 
taką głęboką troską o człowieku 
pracy. Cieszyłyśmy się z tego, że 
ubezpieczeni robotnicy będą mo
gli korzystać z opieki lekarskiej 
nie tylko w  przeciągu 26 dni, ale 
aż do zupełnego wyzdrowienia. 
Uznawałyśmy pełną słuszność po 
działu osób zatrudnionych w  pań 
stwowej służbie cywilnej na pra 
eowników służby państwowej, 
specjalnej i ogólnej, nie na urzę
dników i niższych funkcjonariu
szy jak było przedtem.

Na znak zgody podczas głoso
wania' posłow.e wstawali z 
miejsc.

Jdnomyślność obrad sejmo
wych zrobiła na nas najlepsze 
wrażenie, gdyż świadczyła o je 
dnolitości frontu demokratyczne
go".

• *  *

„Piękny gmach sejmowy w y
warł na mnie ogromne wrażenie. 
Byłam dumna z tego, że wstępu
ję do sali, gdzie często decyduje 
się o bardzo ważnych sprawach 
naszej ojczyzny. Ku wielkiemu 
swemu zadowoleniu na krze
słach poselskich zauważyłam tak 
że kobiety i pomyślałam że speł
niły się marzenia dawnych eman 
cypantek i ustawodawstwo pol
skie zależy juz nie tylko od męż 
czyzn.

Gdy była mowa o tym, jak bar 
dzo zacieśniają się w ięzv przy
jaźni między Rzeczpospolitą Pol
ską a Republiką Czechosłowac
ką, potem o zniżeniu podatków 
chłopom małorolnym i  średnio
rolnym i o polepszeniu warun
ków pracy, musiałam się całą 
siłą woli powstrzymywać, aby 
nie wydać jakiegoś entuzjastycz
nego okrzyku i aby nie bić głoś
nych braw wraz z posłami. Nie 
zrobiłam tego gdyż publiczności 
nie wolno wyrażać głośno swych 
uczuć".

Stefania Popławska 
i Danuta Sumaczówna.

aktywem, oraz współzawodnictwo 

młodzieżowe. Brać aktywny odział 

w pracy społecznej, zwalczając zaeo 

fanie, ciemnotę { analfabetyzm na 
wsi. Pracować nad podniesieniem 

frekwencji i pilności na zajęciach 

szkoleniowych hufca. W  ramach 

trzydniówek planujemy: wybudo 

wać „tory przeszkód*1 w każdej 

gminie, pracować przy reperacji 

dróg najbardziej zniszczonych, od

dać do użytku rozpoczęte baseny 

pływackie, w gminie Piotrków i By 

chawa, wykonać roboty wodno -  

melioracyjne, w większości gmin, po 

magać w pracach rolnych w mająt

kach państwowych w gminach Brze 
ziny, Jastków, Wojcie-hów, Bełżyce, 

wziąć czynny odział w zalesianiu la 

sów państwowych zniszczonych 
przez okupanta szczególnie na tere
nie gmin Krzczonów, Piotrków, Mel 

giew i  Wólka.

Wraz z junaczkami i  junakami cą 

łej Polski pracując w  brygadach i 

trzydniówkach walczyć będziemy ra 

mię w ramię z robotnikami i  chło

pami o wykonanie rocznego planu 

inwestycyjnego w ciągu 9 miesięcy. 

Pomagać będziemy w budownictwie 

nowych obiektów przemysłowych. 

Dziesiątki tysięcy spośród nas pój 

dzie do przemysłu i zasili wielką ar 
mię polskich robotników.

Co i gdzie?
Wojewódzkiej Ko-Dnia 20 marca br. odbędą się w  

powiatach Hrubieszów, Łuków, Lu 
bartów i  Radzyń konferencje rolne 
ZMP. W konferencjach wezmą u- 
dział przewodniczący kół wiejskich 
ZMP. Tematem obrad będzie omó
wienie akcji werbunkowej, oraz no 
wych form pracy na wsi. ’ W konfe 
rencjach wezmą udział przedstawi
ciele zarządu głównego i  zarządu 
wojewódzkiego ZMP.

• * *
Dnia 20. III . br. odbędą się w  po 

wiatach Chełm, Zamość i Puławy 
apele wiosenne „SP“ . W apelach 
weźmie udział młodzież zrzeszona 
w  Powszechnej Organizacji ySP, 
przy współudziale kół Związku Mło 
dzieży Polskiej. Na konferencjach 
zostaną wygłoszone referaty przez

przedstawicieli 
mendy SP.

* * •
Dnia 20. III . br. odbędą się w  po 

wiatach Biała Podlaska, Biłgoraj, 
Krasnystaw, Tomaszów i  Włodawa 
gminne wiece ZMP. Są one zwią
zane z ogólną akcją umasawiania 
Związku Młodzieży Polskiej na w si 
W wiecach weźmie udział młodzież 
zamieszkująca daną gminę. Wiece 
będą obsłużone przez powiatowy i  
wojewódzki aktyw ZMP.

*  *  *

W dndu 20 marca br. w  sali łdna 
„Bałtyk" odbędzie się wiec mło
dzieży rzemieślniczej miasta Lubli
na pod hasłem: „Udział młodzieży 
w  walce o pokój".

Zadania ZMP
n u  w si

Z końcem lutego br. odbyła się 
w Warszawie krajowa narada Ak 
tywu Wiejskiego ZMP. Przedmio
tem dwudniowych obrad była oce 
na dotychczasowych działalności 
ZMP oraz omówienie najważniej 
szych zadań, jakie ma do spełnie
nia ZMP na wsi.

Dotychczasowa osiągnięcia w 
różnych dziedzinach jak praca kul 
turalno .  oświatowa, udział w wa! 
ce klasowej na wsi itp. zostały 
uznane jako zaledwie część łych 
zadań, które należy - wypełnić na 
wsi.

Jednym z  pierwszych zadań ZMP 
jest zwerbowanie do swych sze
regów całej pracującej młodzieży 
wiejskiej. Równocześnie koła wiej 
skie podejmą zdecydowaną w*"kę 
z ciemnotą, wnteczniotwem, krzyw 
dą społeczną i wyzyskiem we 
wszystkich jego przejawach. Po
stawą swą i czynem będą budo
wać z niezłomną wiarą sprawjedli 
wość społeczną na wsi.

Następnym bardzo ważnym zada 
niem mało docenianym dotychczas 
jest sprawa produkcji rolnej na 
wsi. Siadem młodzieży robotniczej 
biorącej czynny udział w pracach 
nad podniesieniem produkcji prze 
myślowej 1 młodzież wiejska win 
na zająć się podniesieniem pozie 
mu gospodarstw rolnych. W  tym 
celu przodująca młodzież w »  win 
na zaznajomić się s osiągnięciami 
we wzorowych gospodarstwach 
rolnych. •

Młodzież wiejska ZMP weźmie 
udział w II etapie młodzieżowego
współzawodnictwa pracy na wsi 
oraz zwracać będzie szczególną u_ 
wagę na podniesienie poziomu ho 
Iow li w gospodarstwach członków 

ZMP.

Kola wiejskie ZMP otoczą ople 

ką parobków i zachęcą ich do czyn 

negó udziału w  pracach kół. Mlo 

dzież przodującą należy kierować 
do szkół i  na kursy.

Zadania te podane w  ogólnych 
zarysach będą stopniowo omawia- 

ne w następnych numerach „Mlo 
dzj idą“.

Jan Kleszcz

„Do raportu -  na prawo patrz!“
Nasz pluton stawił się w  kom

plecie na pierwszą zbiórkę. Mie
liśmy miny dosyć pewne siebie, 
gdyż na gimnastyce ćwiczyliśmy 
formowanie dwuszeregów i czwó
rek j  oczekiwaliśmy, że pierwsza 
zbiórka pójdzie jak z płatka. Tym 
czasem okazało się, że przy formo 
waniu dvmszeregów powstało za
mieszanie i  żaden z kolegów nie 
potrafił uplasować się sprawnie 
na właściwym miejscu według 
wzrostu. Ten i  ów oberwał sztur- 
chańca od lepiej orientującego się 
kolegi.

I  tak kotłowało się przez kilka 
minut, aż stanęliśmy jako tako w  
szyku. Padła komenda:

„Do raportu — na prawo patrz!" 
Wtedy mój sąsiad z prawej zwró
cił głowę w  lewo, wobec czego na 
sze nosy zetknęły się z sobą i  rap 
townie odskoczyły w  tył. Kolega 
Antoś stał z zadartą głową śle

dząc coś pilnie na dachu sąsied
niej kamienic. Inny znowu obej
rzał się za przechodzącą właśnie 
druhną, która spojrzała na nas z 
drwiącym uśmieszkiem.

Komendant był wyraźnie nieza 
dowolony z naszej postawy i  obją 
wszy komendę sam rozpoczął ćwi 
czenia. Po każdorazowym ustawie 
ńiu się, padała niezmiennie ko
menda: „Rozejść się!" —  a za 
chwilę: „W  dwuszeregu zbiórka!'*

Minęła dobra godzina a my ćwi 
czyliśmy bez widocznych wyni
ków. Wreszcie komendant oświad 
czył, że jesteśmy wyjątkowe ofer 
my, ale że musi z  nas zrobić dziel 
nych junaków.

Nasza ambicja była mocno po
drażniona słowami komendanta. 
Zostaliśmy po lekcji i  zaczęliśmy 
sami ćwiczyć zapamiętale, bez od
poczynku.

Na następnej zbiórce wszystko

poszło cudownie. Twarz komen
danta rozjaśniła sdę uśmiechem 
zadowolenia, gdy zobaczył jak 
sprawnie stajemy w  dwuszeregu 
i  czwórkach.

Po  ćwiczeniach zaznajomiliśmy 
się z celami i  zadaniami Powszech 
nej Organizacji ,,Służba Polsce".

Pierwszą naszą pracą społeczną 
było wykonanie robót na torze 
żużlowym przy Nowej Drodze. W 
październiku pluton był umundu
rowany. W marszach jesiennych 
uzyskaliśmy dobry czas, bo trasę 
10 km przemaszerowaliśmy w  46 
min. 26 sek. a główną zaletą by
ło to, że szliśmy zwartymi grupa 
mi i  wszyscy w  dobrej formie do
szliśmy do mety.

Powoli dzięki wytrwałej pracy 
nad sobą wyrabialiśmy w  sobie 
cechy prawdziwych junaków SP. 
Zbiórka w  dniu 23 lutego br. w  
niczym nie przypominała pamięt

nej pierwszej zbiórki W dniu tym 
oblicze naszego komendanta jaś
niało szczerą radością, gdy zawia
damiał nas, że zajęliśmy przodu
jącą pozycję w  naszym hufcu. Na 
Stępnle wręczył dowódcy nasze
go plutonu dyplom uznania dla 
plutonu.

Wiemy, że jesteśmy dopiero na 
początku marszu 1 że nasze osiąg
nięcia to jest dopiero udany start. 
Czeka nas jeszcze wiele pracy nad 
kształtowaniem własnego charak
teru, nim podejmiemy pionierską 
pracę dla budowania fundamen
tów Pol9ki socjalistycznej.

Jerey Twaróg.

Redagire komitet
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